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  Skriftligt spørgsmål fra borger 

 

 

Shelterplads i Jerup 

 

Er byrådet ved at føre sig bag lyset? 

 

Når Betty Steglich-Petersen sidder i Jerup Borgerforening og i landdistriktudvalget og er med til at stemme 

penge hjem til egne lommer til køb af shelter og shelterfaciliteter – kaldes det så inhabilitet? og er det 

lovligt? 

 

Er en sådan shelterplads med diverse faciliteter offentlig støtte til en unfair konkurrence til eksisterende 

vandrehjem og campingpladser? 

 

Hvis shelter og diverse faciliteter opstilles på Milrimvej 101 i Jerup, er så en sådan stor gave fra det 

offentlige skattepligtig? 

 

Hvorfor placeres shelteret ikke ved indkørslen til Milrimvej 101? Hvorfor skal det absolut anbringes ved en 

nyanlagt ulovlig indkørsel/ridesti? 

 

Svar udbedes. 

 

Med venlig hilsen 

Gretha og Erik Schioldan 

Mimrimvej 105 

9981 Jerup 
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Skriftligt svar til borger  

 
 

Gretha og Erik Schioldan 

Milrimvej 105 

9981 Jerup 

Byrådet har 14. december 2010 modtaget Jeres spørgsmål i sagen om shelterplads  på Milrimvej 101 

i Jerup.  

  

I januar 2010 søgte Jerup Borgerforening om til ladelse ti l at anlægge en shelterhytte, en hytte med 

toilet og bad samt en badstue ved den internationale vandrerute Nordsøst ien, idet en lodsejer havde 

givet ti lsagn om at lade et areal anvende t il formålet. Ydermere vi lle lodsejeren etablere en hestefold 

ved stedet, fordi området har nær beliggenhed t il den regionale riderute. Ønsket var, at disse 

primitive overnatningsanlæg kunne være til gavn for både vandrere, ryttere og cyk lis ter.  

 

Frederikshavn Kommune har den 8.  december 2010 meddelt landzonet illadelse efter planloven ti l det 

ansøgte med særlige vilkår, som skal s ikre at området renholdes mv. Denne landzonet illadelse kan 

indtil 8. januar 2011 påklages til naturk lagenævnet af de klageberett igede.   

 

Til spørgsmålet om inhabil itet  har Landist riktsudvalget oplyst, at det er fast procedure, at et specifikt 

lokalområdes repræsentanter i udvalget ikke er t il stede, når der t ræffes beslutning om ansøgninger, 

som t ilgodeser deres eget lokalområde. Dette fremgår også af protokollen fra Dist riktsudvalgets 

møde den 31. maj 2010, hvor ansøgningen om t ilskud til borgerforeningen blev behandlet.  

 

Til spørgsmålet om hvorvidt anlæggene vil være unfair konkurrence til vandrerhjem og 

campingpladser er det vores vurdering, at der alene er tale om helt primitive anlæg med meget 

begrænset kapacitet og service og anlæg som i øvrigt ses mange andre steder langs de rekreative 

stier i skovene.  

 

Med hensyn ti l spørgsmålet om, hvorvidt  der er tale om en gave fra det offentl ige, kan det oplyses, at 

der er tale om flere forskellige t ilskudsgivere, som støtter Jerup Borgerforening i projektet, herunder 

LAG-Vendsyssel, Frilufts rådet, og Frederikshavn Kommune som medfinans iering af 

landdistriktsindsatsen. Der er således tale om et t ilskud til en forening, ikke en gave.  

 

Til det sidste spørgsmål om placeringen af shelteret, er dette sket i afvejning mellem mange 

interesser, herunder den naturbeskyttelse som er i området og landskabelige forhold, men 

selvfølgelig også ud fra den placering, som lodsejeren har ønsket at sti lle til  rådighed ti l projektet.  

 

Desuden har I mulighed for at lytte til spørgsmål og besvarelse heraf via kommunens hjemmeside 

www.frederikshavn.dk Politik og Demokrati.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Møller                                   Jane Wiis  

Borgmester                                   Kommunaldirektør  

 
 

 

http://www.frederikshavn.dk/
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1. Omlægning af refusionsøkonomien - 

Arbejdsmarkedsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Som led i forhandlingerne om Finanslov 2010 er der indgået en række 

forlig, der påvirker refusionsøkonomien på arbejdsmarkedsområdet.  

Der er indgået 2 aftaler:  

1.   Sygedagpengeområdet, hvor de væsentlige elementer er en 

fritagelse af de meget lette og de meget syge grupper, så der kan 

fokuseres på en indsats der virker, for de resterende. Dette er 

kombineret med den fælles refusionsmodel og at driften på 

sygedagpengeområdet nu indgår under rådighedsloftet.  

2.   Refusionsområdet, hvor de væsentlige ændringer er en omlægning 

fra refusion til bloktilskud og beskæftigelsestilskud. Der er sket en 

generel sænkning af refusionssatserne og en forøgelse af de faste 

tilskud.  

Brugen af anden aktør gøres mindre fordelagtig ved at fjerne refusion 

på administrationsomkostningerne.  Der er således ikke længere 

nogen forskel på om opgaverne udføres af Jobcenteret eller af anden 

aktør.  

Det er således kun aktiveringsindsatsen, der med fordel kan 

udlægges til andre aktører. 

  

De ændrede regler på sygedagpengeområdet og på refusionsområdet vil 

have som konsekvens, at  

1.   den samlede aktiveringsindsats reduceres betydeligt  

2.  aktiveringsindsatsen vil have fokus på virksomhedsvendt aktivering 

og ordinær uddannelse. Målrettede aktiviteter, der forkorter den 

lediges ophold i ydelsessystemet 

3.  vejledningsredskabet fortrinsvis vil blive anvendt til sikring af at 

rettidigheden overholdes  

4.   aktiveringsindsatsen primært vil blive rettet mod de, der er lettest 

placerbare på arbejdsmarkedet  

5.  aktiveringsindsatsen for tungere målgrupper primært vil blive 

fokuseret på ret og pligt 

  

En gennemregning af budget 2011 ud fra en alt andet lige betragtning med 

de nye refusionssatser giver Frederikshavn Kommune et underskud på 55,0 

mio. kr. 

En tilpasning af aktiveringen til kun at være ret- og pligt-aktivering og en 

samtidig reduktion af Projektafdelingen, så der er plads til 368 

helårspersoner mod nu 1.000 helårspersoner, giver et budgetteret 

underskud på 21,8 mio. kr. 

Aftalen indeholder en overgangsordning, der sikrer at kommunerne højest 

kan tabe 0,1 % af beskatningsgrundlaget. Frederikshavn Kommunes 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11606 

 Forvaltning: AMC 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: AMU/BR 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. december 2010 Side 9 af 89 

 

beskatningsgrundlag udgør for 2011 9,1 mia. kr. og 0,1 % udgør således 

9,1 mio. kr. 

Tabet beregnes af Indenrigsministeriet og der beregnes et tilskud, der så 

skal dække tabet ud over 0,1 % af beskatningsgrundlaget. Tallet og 

beregningsnøglen er endnu ikke kendt.  

Dette tab på 9,1 mio. kr. må ud fra ovenstående anses for at være det 

mindst mulige tab. 

Forskellen op til 21,8 mio. kr. skal i løbet af 2011 indtjenes ved en mere 

effektiv indsats, hvor den enkelte borger hurtigere bringes tilbage til ustøttet 

ordinært arbejde. Fra 2012 er der ikke noget tilskud som følge af 

omlægningen.  

  

Det indstilles således, at der vedtages en handleplan, der indeholder 

følgende elementer:  

       En reduktion af medarbejderantallet i Arbejdsmarkedscentret 

svarende til en helårsvirkning på lønsum på 9,1 mio. kr. netto 

       En omrokering af yderligere et antal medarbejdere til 

Virksomhedsservice med henblik på at skaffe virksomhedsrettet 

aktivering 

       En omlægning af indsatsen i Projektafdelingen, så der fokuseres på 

ret- og pligt-aktivering for de der ikke kan komme i virksomhedsvendt 

aktivering.  Al aktiveringsindsats evalueres ved løbende 

cost/bennefit-analyser, hvor det vurderes om indsatsen har den 

ønskede effekt 

       Der tages politisk initiativer til udnyttelse af den offentlige 

løntilskudskvote og andre ansættelser på særlige vilkår ved følgende 

handlinger:  

 Dialog med de faglige organisationer  

 Dialog med direktionen  

 Dialogen skal indledes allerede på nuværende tidspunkt, 

hvis der skal opnås helårsvirkning i 2011  

       Der tages politiske initiativer til udnyttelse af de muligheder, der er 

for et tættere samarbejde med det private erhvervsliv om oprettelse 

af flere virksomhedsvendte aktiveringspladser: 

 Dialog med faglige organisationer  

 Dialog med erhverslivet (her erhversråd/-

foreninger/arbejdsgiverorganisationer)  

 Støtte til etablering af flest mulig partnerskabsaftaler, så der 

bliver oprettet et arsenal af ledige aktiveringspladser  

       Fokus på arbejdsmarkedet og ikke på de sociale aspekter, så det 

sikres at al aktivering giver kortere ledighedsforløb (perioder på 

offentlig forsørgelse)  

       Fokus på placering af indsatsen, der hvor indsatsen giver størst 
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effekt frem for placering hos anden aktør på grund af refusionsregler  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at handleplanen drøftes og vedtages.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 25. november 2010  

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Helle Madsen.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 6. 

december 2010 

Der er endnu ikke fremkommet nye konkrete oplysninger.  

Der er udarbejdet et notat om klyngernes rammebetingelser.  

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 6. december 2010  

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. december 2010 

Udvalget besluttede at fremsende sagen til byrådets afgørelse.  

Til byrådsmødet fremlægger forvaltningen et forslag til notat, der kan 

sendes til de centrale myndigheder, samt i videst muligt omfang et overblik 

over den handlingsplan, der skal iværksættes. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. december 

2010 

Efter behandlingen på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. december 

2010 er der modtaget beregninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 

der viser de forventede reguleringer af såvel bloktilskud som 

beskæftigelsestilskud. 

  

Denne beregning viser samtidig, at der ikke forventes udbetalt noget tilskud 

til Frederikshavn Kommune som kompensation for refusionsomlægningen, 

da Frederikshavn Kommune kun forventes at få et tab ved omlægningen på 

1,6 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger bygger på 

forudsætninger på sygedagpengeområdet om, at kommunernes udgifter 

med virkning fra 1. januar 2011 kan reduceres til samme niveau som i 2008.  

  

Frederikshavn Kommune har gennem 2009 og 2010 opbygget en stor 

indsats på sygedagpengeområdet i Projektafdelingen. Omkostningen til drift 

af Projektafdelingen kan tilpasses hen over 2011, men en øjeblikkelig 

reaktion forventes at give ”nedlukningsomkostninger” på 11,9 mio. kr.  

  

De væsentligste forskelle i forudsætningerne for Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets beregninger og Arbejdsmarkedscentrets beregninger 
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er:   

       Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsætter, at der kan ske en 

øjeblikkelig omlægning af indsatsen 

       Der forudsættes en besparelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 

beregninger på mere end 700 mio. kr. på landsplan i forhold til de 

faktiske budgetter i kommunerne for 2011 

       Arbejdsmarkedscentret indregner de forventede muligheder for 

virksomhedsrettet aktivering på det arbejdsmarked, der er i 

Frederikshavn Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet bygger 

beregningerne på gennemsnitstal for hele Danmark  

  

I notatet om ”Konsekvenser af omlægningen af refusionsøkonomien” af 15. 

december 2010 er der opstillet 4 modeller. Model 4 er den model, det 

indstilles at arbejde videre med. Konsekvenserne af model 4 er:  

       Et underskud i 2011 på 19,2 mio. kr. 

       Et underskud i 2012 og frem på 7,3 mio. kr. 

       Projektafdelingen går fra 1.000 pladser til 314 pladser  

       Der afskediges 60 årsværk fra Arbejdsmarkedscentret  

       Der sker en overflytning af ressourcer til forøgelse af den 

virksomhedsrettede indsats 

       Der tages politiske initiativer til dialog med de faglige organisationer 

om forøgelse af den virksomhedsvendte aktivering  

       Der sker en kraftig forøgelse af den virksomhedsrettede aktivering 

internt i Frederikshavn Kommune 

       Der tages politiske initiativer til udnyttelse af de muligheder der er, 

for at inddrage det lokale erhvervsliv i et samarbejde om at skabe 

mere virksomhedsvendt aktivering 

  

Begrundelsen for indstilling af model 4 er: 

       Tabet ved refusionsomlægningen reduceres mest muligt - inden for 

de realistiske muligheder. 

  

Servicerammen overholdes i 2011.  

 

Indstilling - Frederikshavn Byråd den 22. december 2010 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at sagen og 

bilagsmaterialet drøftes, og at model 4 godkendes.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. december 

2010 

På temamøde umiddelbart forud for byrådsmødet 22. december 2010 blev 

fremlagt model 5 med følgende konsekvenser:  

       Oprettelse af Megacentre med op til 20 personer i 

virksomhedspraktik, til denne opgave afsættes 20 medarbejdere.  

       Der overføres yderligere 10 medarbejdere til virksomhedsrettet 

aktivering 
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       Der bibeholdes 13 medarbejdere øremærket til en indsats overfor de 

svageste målgrupper 

       Der indledes forhandlinger om at reducere medarbejderantal 

svarende til 17 fuldtidsstillinger 

       Underskud i 2011 på 6,6 mio. kr. 

       Underskud i 2012 og fremefter 2,1 mio. kr. 

       Ingen yderligere belastning af servicerammen 

  

  

Indstilling - Frederikshavn Byråd den 22. december 2010 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at sagen og 

bilagsmaterialet drøftes, at model 5 godkendes, og at vedlagte udkast til 

brev godkendes og fremsendes til Beskæftigelsesministeren.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forskelle i rammevilkår (dok.nr.145040/10) 

Bilag 2 - Konsekvensberegning af omlægningen (dok.nr.150913/10) 

Bilag 3 - Brev til Beskæftigelsesministeren (dok.nr.155274/10) 
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2. Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.01 - Boligområde 

Guldmajsvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Repræsentant for ejeren af ejendommen Guldmajsvej 8, Skagen,  søgte i 

2005 daværende Skagen Kommune om, at der blev igangsat planlægning 

som muliggjorde, at denne ejendom sammen med et tilstødende 

landzoneområde kunne inddrages i byzone med henblik på efterfølgende 

udstykning af to parcelhusgrunde fra ovennævnte ejendom.  

  

Ejendommen er beliggende i den vestlige del af et smalt landzoneområde 

mellem Poul Eeg Camping og kommunevejen Guldmajsvej. Det samlede 

område er på knap 14.000 m
2
 og udlagt til åben-lav helårsbeboelse i 

kommuneplanrammerne. Omkring halvdelen af arealet er i kommunalt 

eje.   

  

Skagen Kommune besluttede på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. 

august 2005, at området ved udarbejdelse af ny lokalplan skulle 

overføres fra landzone til byzone i et område til åben-lav helårsbeboelse. 

Teknisk Forvaltning har nu udarbejdet forslag til lokalplan med mulighed 

for udstykning af i alt 5 parcelhusgrunde med grundstørrelser fra ca. 750 til 

ca. 1.000 m
2
, heraf 3 kommunale grunde, dog afhængigt af forudgående 

enighed om og gennemførelse af mageskifte. Ejeren af ejendommen 

Guldmajsvej 8 er positivt indstillet overfor mageskiftet. Samtidig saneres 

områdets vejadgange, således at fremtidige vejadgange orienteres mod 

Guldmajsvejs øst-vestlige del. 

  

I området findes i dag 3 fritliggende enfamiliehuse i privat eje. De 

resterende ubebyggede arealer med skovagtig beplantning tilhører 

Frederikshavn Kommune.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Lokalplanlægning for et område til åben-lav helårsbeboelse vil efter 

mageskifte kunne medføre en indtægt ved salg af 3 kommunale 

parcelhusgrunde.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan 

SKA.B.05.10.01 fremlægges i offentlig høring. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4386 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: olf i 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.01 boligområde Guldmajsvej, Skagen (dok.nr.139648/10) 
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3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.03.07.01 - 

Bofællesskab ved Kirkevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SKA.B.03.07.01, Bofællesskab ved Kirkevej, Skagen, 

og forslag til kommuneplantillæg nr.09.15 har været fremlagt i offentl ig 

høring i perioden fra den 8. september til den 3. november 2010. Der er 

ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslagene i 

offentlighedsperioden. 

  

Lokalplanområdet ligger midt i et område, der er omgivet af bebyggelse til 

alle sider, herunder varmecentral, svømmehal, daginstitution og 

etageboliger. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger et vandværk, 

der ikke længere er i anvendelse. Lokalplanen giver mulighed for 

opførelse af tæt lav bebyggelse i op til 8,5 meters højde, dog må 

centerbygning opføres i op til 9,0 meters højde.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.03.07.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.15  vedtages endeligt uden ændringer i forhold 

til de tidligere offentliggjorte forslag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Pia Karlsen (V) tiltræder indstillingen, men bemærker at vejadgangen til 

bofællesskabet via offentligt areal/P-plads ved Skagen Kultur- og 

Fritidscenter ikke er hensigtsmæssig, idet adgang med bil i særlige 

perioder ikke vil være muligt ved fx større arrangementer i Skagen Kultur - 

og Fritidscenter. Trafiksikkerhedsmæssigt er vejadgangen heller ikke 

hensigtsmæssig. 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4754 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan nr. SKA.B.03.07.01  (dok.nr.141427/10) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.15 (dok.nr.141429/10) 
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.05.06.01 - 

Boligbebyggelse Nedre Mosevej 101, Skagen og 

Kommuneplantillæg nr. 09.07 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan SKA.B.05.06.01 Boligbebyggelse Nedre Mosevej 

101, Skagen og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.07 har været 

fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. september til den 3. 

november 2010. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til 

planforslagene i offentlighedsperioden.  

  

Lokalplanområdet grænser mod nord og vest op til et landzoneareal med 

spredt bebyggelse, herunder minkfarmhaller. Mod øst ligger 

Brovandeskolen og mod syd et udbygget boligområde med tæt-lav 

helårsbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben lav 

eller tæt lav bebyggelse i op til 7 meters højde.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.B.05.06.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09.07 vedtages endeligt uden ændringer i forhold 

til de tidligere offentliggjorte forslag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SKA.05.06.01 (dok.nr.140361/10) 

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.07 (dok.nr.140356/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3969 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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5. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.10.06.01 - Gl. 

Skagensvej, Frederikshavn og Kommuneplantillæg 09.19  

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslag FRE.B.10.06.01. og Kommuneplantillæg 09.19 har været 

udsendt i offentlig debat i perioden fra den 25. september til den 20. 

november 2010, hvilket har givet anledning til én indsigelse, som det 

fremgår af indsigelsesnotat af november 2010.  

  

Lokalplanområdet grænser mod nord og syd op til eksisterende 

boligbebyggelse, mod vest grænser lokalplanområdet op til Buhlsvej og 

mod øst Gl. Skagensvej. Vejadgang til området sker fra disse to veje.  

  

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt  114 boliger enten 

som 1 til 2 etages bebyggelse eller for et mindre del som etageboliger i op 

til 5 etager. Lokalplanen indebærer, at den bevaringsværdige bygning, 

Buhlsvej 10, det tidligere kontumatshus, nedrives.  

  

Bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri, som minimum 

energiklasse 2015 byggeri. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt 

uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke 

tiltræde muligheden for 5 etager.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Et flertal anbefaler indstillingen. 

  

Søren Visti Jensen og Bjarne Kvist kan ikke tiltræde muligheden for 5 

etager.  

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

SF fremsatte ændringsforslag om, at muligheden for 5 etages bebyggelse 

udgår, således at der kun er mulighed for at bygge 1 til 2 etager.  

For stemte 6: Paul Rode Andersen (F), Brian Pedersen (F), Søren Visti 

Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), Jette Fabricius Toft (F), Bjarne 

Kvist (A) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8223 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Imod stemte 25: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen 

(V), Mogens Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Lars Kringelholt 

(V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Peter E. Nielsen (C), 

Jens Porsborg (C), Bent Bøgsted (O), Carsten Sørensen (O), Jeppe 

Nielsen Kyk (O), Peter Laigaard (UP), Erik Sørensen (A), Birgit Hansen 

(A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed 

Trolle (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno 

Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne Welander (A)  

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget. 

Lokalplanen blev vedtaget.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Indsigelsesnotat (dok.nr.141119/10) 

Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.10.06.01 (dok.nr.141115/10) 

Bilag 3 - Kommuneplantillæg 09.19. (dok.nr.141111/10) 

Bilag 4 - 2010-12-03 Skyggediagrammer-lowres.pdf (dok.nr.145779/10) 
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6. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O.10.26.01 - 

Haveparken Kæret og kommuneplantillæg nr. 09.14 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.O.10.26.01 Haveparken Kæret og 

kommuneplantillæg nr. 09.14 har været fremlagt i offentlig høring i 

perioden fra den 8. september til den 3. november 2010. Der er 

indkommet tre bemærkninger til lokalplanforslaget i offentlighedsperioden.  

  

Lokalplanområdet er et fuldt udbygget kolonihaveområde beliggende i 

Frederikshavns nordlige udkant umiddelbart øst for Kærbækvej og syd for 

Lerbækken. Lokalplanen giver mulighed for en forøgelse af 

bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 % og en forøgelse af det maksimalt 

bebyggede areal på hvert havelod fra 40 til 60 m
2
. 

  

Indsigelserne giver kun anledning til en præcisering af laveste sokkelkote 

for nybyggeri af hensyn til muligheden for erstatning ved oversvømmelse.  

  

Miljøcenter Århus har tilkendegivet, at de er sindet at ophæve 

åbeskyttelseslinjen på det ønskede areal i forbindelse med den endelige 

vedtagelse. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.O.10.26.01 og 

kommuneplantillæg nr. 09/14 vedtages endeligt med den beskrevne 

ændring i forhold til det tidligere offentliggjorte forslag. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 09.14 (dok.nr.140283/10) 

Bilag 2 - Lokalplan FRE.O.10.26.01 Haveparken Kæret (dok.nr.140278/10) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat - Haveparken Kæret (dok.nr.137158/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6977 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 4 - Beslutning fra byrådets møde den 25. august 2010 (dok.nr.140803/10) 
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7. Betalingsvedtægt for Frederikshavn Vand A/S januar 

2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet forslag til revision af 

betalingsvedtægten. Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til lov om 

betalingsregler for spildevandsforsynings selskaber mv. jf. 

lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010.  

  

I forhold til den gældende betalingsvedtægt fra januar 2010 er der 

foretaget ændringer vedrørende følgende punkter:  

  

1.       Selskabsnavn  

Selskabsnavnet er ændret fra Frederikshavn Vand A/S til Frederikshavn 

Spildevand A/S, hvilket er en følge af selskabsopsplitningen.  

  

2.       Tidligere kendelser om kloakbidrag 

Afsnit 3.1.4 er ændret i henhold til lovgivningens tekst.  Slettet tekst: 

”Tidligere kendelsers bestemmelser vedrørende pålignede bidrag og 

afgifter bortfalder pr. 1. januar 2010”. Ny tekst: ”Al le tidligere trufne 

afgørelser eller vedtægter om betaling bort falder med vedtagelsen af 

denne vedtægt. Afgørelser og vedtægter med hensyn til afvikling af 

pålignede, men ikke betalte tilslutningsbidrag, bevarer dog deres 

gyldighed. ” 

  

3.       Vandafledningsbidrag, fast bidrag 

I afsnit 3.2.1 er det præciseret, at det faste vandafledningsbidrag 

opkræves fra det år, hvor fysisk tilslutning foreligger.  

  

4.       Filterskyllevand 

I afsnit 3.2.3 er filterskyllevand slettet af teksten, da der fremover 

opkræves fuldt vandafledningsbidrag for filterskyllevand.  

  

5.       Overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg  

I afsnit 3.4.1 er reglerne præciseret for henholdsvis spildevandsanlæg, der 

ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg og spildevandsanlæg, der 

på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg.  

  

Bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S behandlede 

betalingsvedtægten på mødet den 23. november 2010 og fremlægges på 

Plan- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2010.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13672 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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         Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, 

spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune, januar 

2011 godkendes  

         betalingsvedtægten videresendes til byrådets godkendelse 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, Januar 2011 (dok.nr.137269/10) 
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8. Budget 2011 for Modtagestation Vendsyssel I/S 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S sender budget 2011 med 

tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse i interessentkommunerne, 

jf. bestemmelserne i MV-vedtægter. 

  

Modtagestation Vendsyssel I/S sender forslag til drifts- og anlægsbudget 

for 2011 Budget forslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i 

modtagestationen den 8. april 2010.  

  

Modtagestationen har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og 

retningslinjer som for budget 2010. I henhold til modtagestationens 

anlægsplan er der i 2011 afsat 2 mio. til ændring og udvidelse af 

sorteringsbygning.  

  

Kommunernes grundbetaling til modtagestationen er uændret i forhold til 

2009 og 2010, og svarer dermed til 162,82 kr. pr. momsregistreret 

virksomhed og 4,30 kr. indbygger.  

  

Behandlingstaksterne for det farlige affald er reguleret i forhold til 

afgiftsomlægningen af forbrænding af affald, hvilket i praksis betyder en 

prisstigning på gennemsnitlig 5 %. Modtagestationens takster for 

indsamlingsordningerne klinisk risikoaffald er uændrede i forhold til 2010.  

  

Kommunens grundbetaling til modtagestationen på 530.000 kr. skal 

opkræves som gebyr hos virksomhederne i kommunen og er indarbejdet i 

Plan- og Miljøudvalgets erhvervsaffaldsgebyrer for 2011.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det 

farlige affald indsamlet fra borgerne på genbrugspladserne, og indgår 

derfor i betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet.  

  

Gebyrprincipper  

I 2011 træder gebyrreglerne i den nye affaldsbekendtgørelse endeligt i 

kraft. Kommunens skal i den forbindelse fastsætte og opkræve et gebyr for 

de virksomheder der er omfattet af modtagestationens 

indsamlingsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald. 

I den gældende bekendtgørelse skal gebyret fastsættes som et 

gennemsnitsgebyr, men Miljøstyrelsen har udmeldt, at bestemmelsen om 

gennemsnitsgebyr ændres. I udkast til ny affaldsbekendtgørelse lægges 

der op til at gebyret skal differentieres efter kriterier, de r afspejler den 

enkelte virksomheds belastning af ordningen.  

  

Vedtages den foreslåede ændring, vil der blive behov for at foretage en ny 
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vurdering af de allerede vedtagne erhvervsaffaldsgebyrer for 2011.  

  

Restriktioner for kommunal indsamling af farligt affald  

Med den nye affaldsbekendtgørelse må kommunerne ikke længere 

etablere ordninger, der omfatter kildesorteret genanvendeligt farligt affald.   

  

Samtidig fastsætter affaldsbekendtgørelsens § 42, at kommunerne skal 

fritage virksomheder fra modtagestationens ordninger, såfremt 

virksomheden kan godtgøre en miljømæssig forsvarlig håndtering af 

affaldet.  

  

Disse forhold kan betyde, at det fremtidige affaldsgrundlag for 

modtagestationens ordninger kan blive mindre.  

  

Budgettets anlægsplan indeholder forslag til ændringer og forbedringer på 

samlet 10 mio. kr. frem til 2015.  

  

Teknisk Forvaltning foreslår på den baggrund, at der inden frigivelse af 

anlægsmidler foretages en nærmere drøftelse af modtagestationens 

fremtid og herunder det fremtidige investeringsbehov.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at selskabets budget 2011 

tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med 

anbefaling om godkendelse, med følgende forbehold, at    

       modtagestationen sender oplæg til fastsættelse af det fremtidige 

gebyr ud fra de kommende ændrede gebyrregler  

       anlægsmidler først frigives, når et fremtidigt anlægsbehov er 

godkendt af interessentkommunerne 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Indstillingen tiltrædes dog således, at anlægsmidlernes frigivelse ikke 

betinges af interessentkommunernes godkendelse.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Forslag til MV-budget 2011 med tilhørende overdragelsesaftale (dok.nr.46298/10) 
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9. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum, skema A 

- 29 almene plejeboliger med tilhørende kommunale 

servicearealer, Gl. Skagensvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af foreløbig 

anskaffelsessum for 29 almene plejeboliger med tilhørende kommunale 

servicearealer. 

  

Bygherren oplyser, at projektet består af 29 boliger, beliggende i 6 

boenheder. En enkelt boenhed består af 5 lejligheder, fritliggende på Gl. 

Skagensvej 1-5.  

  

De resterende 5 boenheder er i henhold til ønske fra Social - og 

Sundhedsforvaltningen bundet sammen med kolde gangarealer 

(glasgange), som i givet fald skal finansieres som en del af kommunens 

servicearealer. Den indhentede pris for gangarealerne er uacceptabel høj, 

og der pågår p.t. forhandlinger herom.  

  

Boligerne er på ca. 60 m
2
 med 308 m

2
 fælles boligareal, således at det 

samlede boligareal er på ca. 70 m
2
 pr. bolig. Byggeriet opføres som 

lavenergi 2020, hvilket indebærer, at der tillægges ekstra 5 m
2
 på boligens 

areal (der kan kun ydes boligsikring til 65 m
2
). Servicearealet - ud over 

glasgangene - er på ca. 193 m
2
.  

  

I forbindelse med opførelse af 84 familieboliger på samme areal opføres 

fælleshus, som plejeboligerne får en forholdsmæssig andel af.  

  

Der oprettes en ejerlejlighedsforening og etableres samdriftsaftale som 

ved øvrige leve-bomiljøer. 

Den foreløbige anskaffelsessum for boligerne anslås til 43.907.000 kr. inkl. 

moms, svarende til det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg.  

  

Den samlede foreløbige anskaffelsessum for servicearealerne (ekskl. 

forbindelsesgange) anslås til 3.541.000 kr. ekskl. moms. 

  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 935 kr./m
2
/årligt. 

  

Bygherren stiller som betingelse, at kommunen godkender skema A for 84 

familieboliger. Ved samlet opførelse er der en væsentlig besparelse i 

forbindelse med udbuddet. Denne sag behandles på samme 

økonomiudvalgs - og byrådsmøde som nærværende sag.  

  

Ved de anførte anskaffelsessummer er der følgende kommunale udgifter:  
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Boligerne 

Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 3.073.490 

kr. Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Størrelsen heraf kendes 

ikke p.t., idet garantisummen fastsættes af realkreditinstituttet. 

  

Servicearealerne  

 Anskaffelsessum ekskl. moms (ekskl. 

evt. udgift til glasgange) 
3.541.000 kr.  

Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. bolig  1.160.000 kr.  

Kommunal nettoudgift  2.381.000 kr.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud, 3.073.490 kr., er afsat på 

anlægsbudgettet under Socialudvalgets bevilling, men skal overføres til 

balanceforskydninger under Økonomiudvalget. Dette vil ske i forbindelse 

med behandling af skema B. 

  

Udgiften til servicearealerne finansieres af samme, idet det forudsættes, at 

den samlede udgift til servicearealer inkl. inventar holdes indenfor 

anlægsbevillingen, som er på 3.600.000 kr.  

  

De bevillingsmæssige konsekvenser besluttes først endeligt ved 

behandlingen af sag om godkendelse af den endelige anskaffelsessum 

(Skema B).  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Socialudvalget 

at anbefale overfor Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at 

         der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 43.907.000 kr. 

for boligerne  

         der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 3.541.000 kr. 

ekskl. moms for de kommunale servicearealer  

         godkendelsen gives på følgende vilkår  

o    at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser 

angivne regler overholdes  

o    at der i forbindelse med skema B indgives et skema U 

o    at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren 

o    at byggeriet påbegyndes senest den 1. april 2011 

o    at den kommunale garanti for realkreditlån behandles 

særskilt, når konkret beregning foreligger 

o    at servicearealerne udskilles i en særskilt, kommunalt ejet, 

ejerlejlighed 

         der godkendes en foreløbig husleje på 935 kr./m
2
/ årligt  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  
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Godkendt som indstillet. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  
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10. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum, skema A 

- 84 familieboliger, Gl. Skagensvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af foreløbig 

anskaffelsessum for 84 familieboliger, beliggende på Gl. Skagensvej, 

Frederikshavn.  

  

Bygherren oplyser blandt andet, at der ønskes opført 2 slags huse -

 terrassehuse/punkthuse og længehuse/gårdhavehuse. Boligerne bliver 2, 

3 og 4 rums boliger på mindst 75 m
2
 og højst 115 m

2
. 

Det forventes, at al strømforbrug i fælleslokale, vaskeri og udvendig 

belysning dækkes af el fra solceller. 

  

Den anslåede anskaffelsessum udgør 135.332.000 kr. og byggeriet 

forventes påbegyndt den 1. februar 2011.  

  

Skema A skal være godkendt i 2010 for at sikre, at 

grundkapitalindskuddet er 7 %. 

Der anmodes om godkendelse af en foreløbig gennemsnitlig husleje på 

810 kr./m
2
/årligt.  

Ved den anførte anskaffelsessum udgør den kommunale udgift til 

grundkapitalindskud 7 % af 135.332.000 kr., svarende til 9.473.240 kr.  

  

Der vil blive stillet krav om kommunal garantistillelse for realkreditlån. 

Størrelsen heraf kendes ikke, før kredit foreningen har vurderet 

ejendommens værdi.  

  

Bygherren stiller som betingelse, at Frederikshavn Kommune godkender 

skema A for opførelse af 29 ældreboliger samt fælleshus og 

viceværtsbygning. Ved opførelse af begge nybyggerier er der en 

væsentlig besparelse ved samlet udbud.  

 

Økonomiske konsekvenser  

På kontoen for grundkapitalindskud er der mulighed for finansiering af 

udgiften på 9.473.240 kr.  

  

På budgettet i perioden 2010 – 2014 er der afsat i alt 59,7 mio. kr. til dette 

formål. Af disse midler er der til igangsatte projekter disponeret 24,2 mio. 

kr.  

  

Vedrørende 2010 og 2011 er der budgetmidler på området, der endnu 

ikke er disponeret. Såfremt man ønsker at igangsætte ovennævnte 

projekt, kan dette ske inden for det eksisterende budget.  
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Planmæssige konsekvenser  

Forslag om lokalplan for området behandles på samme møde i 

økonomiudvalg og byråd.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at 

anbefale overfor byrådet, at der godkendes en foreløbig anskaffelsessum 

på 135.332.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:  

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser 

angivne regler overholdes  

 at der i forbindelse med skema B indgives et skema U  

 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren  

 at byggeriet påbegyndes senest den 1. februar 2011  

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, 

når konkret beregning heraf foreligger  

 at der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitl ig 810 

kr./m
2
/årligt  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  
Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Kort over Gl. Skagensvej (dok.nr.147299/10) 
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11. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum, skema A 

- 12 almene plejeboliger, Senhjerneskadecenter Nord, 

Højrupsvej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening søger om godkendelse af en foreløbig 

anskaffelsessum for 12 almene plejeboliger.  

  

Bygherren oplyser, at projektet er etape 2 af boligdelen i 

Senhjerneskadecenter Nord, Højrupsvej 19, Frederikshavn. Det er 

forudsat, at boligerne opføres i samme størrelse som etape 1. Den 

foreløbige anskaffelsessum er anslået til 20.169.000 kr. inkl. moms, 

svarende til anskaffelsessummen for boligerne i etape 1.  

  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 938 kr. /m
2
/årligt. 

  

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at byggeriet af etape 1 af 

SenhjerneskadeCenter Nord er påbegyndt. Etape 1 indeholder 12 boliger 

samt servicearealer og kommunale arealer til aktivitetscenter, træning 

samt forskningsaktiviteter. Servicearealer og andre kommunale arealer 

bliver opført med henblik på at kunne servicere borgere fra i alt 24 boliger 

samt borgere med senhjerneskade, der bor i eget hjem 

(aktivitetscenterdelen mv.).  

  

Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder, i lyset af byrådets beslutning 

om, at flest mulige borgere fremover skal kunne tilbydes et botilbud i eget 

kommunalt regi, om at igangsætte byggeriet af etape 2 af 

SenhjerneskadeCenter Nord førend første etape står færdig. Etape 2 

indeholder byggeriet af yderligere 12 boliger, og udgør således det færdig 

planlagte projekt med i alt 24 boliger. Det færdige projekt vil således kunne 

rumme flere målgrupper indenfor senhjerneskadeområdet. Byggeriet af 

yderligere 12 boliger påtænkes i den forbindelse fx at kunne rumme 

borgere med udadreagerende adfærd. Frederikshavn Kommune har ikke 

på nuværende tidspunkt et passende tilbud til disse borgere. Derudover vil 

flere af boligerne også med fordel kunne anvendes som midlertidige 

botilbud til senhjerneskadede borgere, som skal have afklaret deres 

fremtidige behov for hjælp.    

  

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en fuldstændig afklaring af 

potentielle borgere til senhjerneskadecentret. Men såfremt der alene 

henses til antallet af borgere fra Frederikshavn Kommune, som har 

erhvervet en senhjerneskade, der berettiger til at vedkommende skal have 

et botilbud, er der basis for et tilbud med 24 pladser. Her skal det dog 

nævnes, at borgere, når de er vurderet berettiget til et tilbud efter 

servicelovens § 108 (længevarende botilbud), har frit valg af bolig inden 
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for pågældende område - hvor borgeren jf. målgruppe kan rummes og 

gives et passende tilbud. Hvor hurtigt senhjerneskadecentret vil få borgere 

i alle 24 boliger, vil derfor afhænge af, hvor mange borgere, som pt. har 

ophold andre steder og i andre kommuner, der selv ønsker at få ophold på 

Senhjerneskadecenter Nord. Det kan i den forbindelse nævnes, at en del 

borgere allerede har udtrykt ønske om at komme til Frederikshavn 

Kommune og dermed tættere på deres pårørende. Derudover kan der, jf. 

senhjerneskadecenterprojektets meget unikke kobling til AAU og UCN 

samt det private erhvervsliv – med henblik på direkte forskning der kan 

udvikle eller forbedre forholdene for senhjerneskaderamte borgere – også 

tænkes at være potentielle borgere til centret fra andre kommuner. 

  

Såfremt byggeriet af etape 2 igangsættes allerede nu, giver det oplagt en 

række økonomiske fordele. Der kan i den forbindelse fx nævnes, at der vil 

være personalemæssige fordele forbundet med at have en større 

beboersammensætning i form af endnu bredere faglighed og mulighed for 

optimal udnyttelse af disse ressourcer. Der vil også være driftsmæssige 

fordele, idet kommunen på nuværende tidspunkt, hvor servicearealerne og 

de kommunale arealer udgør størsteparten af byggeriet, også har de 

største udgifter til vedligeholdelse af bygninger og arealer – driftsandelen 

udgør 55 %. Ved at bygge næste og sidste etape på 12 boliger ændres 

denne andel til 35 %, hvilket udgør en besparelse på ca. 50.000 kr. pr. år 

ved almindelig drift. Rent bygningsmæssigt er der selvfølgelig også fordele 

forbundet med at bygge hele centret nu. I den henseende vil særligt gener 

for nye beboere kunne reduceres meget væsentligt, da de yderligere 12 

boliger forventeligt vil kunne stå færdigt kun ca. 3 måneder efter, at de 

første 12 boliger er taget i brug. Sidst vil der være rent økonomiske 

besparelser dels på skøde, byggekredit, teknikerhonorar mv. samt ikke 

mindst en besparelse på grundkapitalen, der efter 1. januar forventes 

fordoblet til 14 %. 

  

Ved den anførte anskaffelsessum er der følgende kommunale udgifter:  

Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 

1.411.830 kr. Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Størrelsen heraf 

kendes ikke p.t., idet garantisummen fastsættes af realkreditinstituttet. 

  

Servicearealerne 

Der skal ikke opføres yderligere servicearealer, idet der ved godkendelse 

af 1. etape var inkluderet opførelse af servicearealer til alle 24 boliger. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud, 1.411.830 kr., kan muligvis finansieres af 

de på Økonomiudvalgets anlægsbudget reserverede, men ikke 

disponerede kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. kr. De nærmere betingelser 

herfor undersøges forinden udvalgsbehandlingen. 

  

De bevillingsmæssige konsekvenser besluttes først endeligt ved 

behandlingen af sag om godkendelse af den endelige anskaffelsessum.  
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Socialudvalget 

at anbefale overfor Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at 

 der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 20.169.000 kr. 

for boligerne  

 der afsættes midler til grundkapitalindskud, idet betingelserne for 

anvendelse af kvalitetsfondsmidler forelægges på mødet  

 godkendelsen gives på følgende vilkår:   

o at de i lov om almene boliger og tilhørende 

bekendtgørelser angivne regler overholdes  

o at der i forbindelse med skema B indgives et skema U  

o at den ved påbegyndelse af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren  

o at byggeriet påbegyndes senest den 1. september 2011  

o at sag om garanti for realkreditlån behandles særskilt, når 

konkret beregning foreligger  

         der godkendes en foreløbig husleje på 938 kr./m
2
/ årligt  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet, idet det tilsendte notat indgår som supplement til 

sagsfremstillingen. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 15. december 

2010 

Ad de økonomiske konsekvenser er der inden mødet i Socialudvalget fra 

Økonomiafdelingen fremkommet følgende:  

  

Af sagsfremstillingen for sagen fremgår af afsnittet ”Økonomiske 

konsekvenser”, at finansieringen af grundkapitalindskud på 1.411.830 kr. 

muligvis kan finansieres af de på Økonomiudvalgets anlægsbudget 

reserverede, men ikke disponerede kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. kr.  

  

I definitionen af hvad kvalitetsfondsmidlerne kan bruges til at finansiere, 

indgår ikke grundkapitalindskud.  

Kommunen forventer at udfylde den andel, kommunen er forpligtiget til at 

investere på kvalitetsfondsområdet. Heri indgår ikke de afsatte midler på 

Økonomiudvalgets anlægsbudget. 

Såfremt man konverterer de ”frie” midler vedrørende 

kvalitetsfondsområdet, der henstår under Økonomiudvalgets 

anlægsbudget, til grundkapitalindskud, vil kommunens finansiering (tilskud 

og lånetilsagn) af kvalitetsfondsmidlerne bort falde. Dette vil reelt betyde, at 

pengene skal tages op af kassen.  

  

På kontoen for grundkapitalindskud er der mulighed for finansiering af 
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udgiften på de 1,4 mio. kr. På budgettet i perioden 2010 – 2014 er der 

afsat i alt 59,7 mio. kr. til dette formål. Af disse midle r er der til igangsatte 

projekter disponeret 22,6 mio. kr.  

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2011 – 2014, har der været 

forespurgt ved boligforeningerne hvad de forventer, der vil komme af 

projekter i den kommende periode (2011 – 2014). Denne tilbagemelding 

udmønter sig i projekter for en værdi på ca. 48 mio. kr. Byrådet skal i 

samarbejde med boligforeningerne afgøre, hvilke projekter der skal 

gennemføres i perioden.  

  

Vedrørende 2010 og 2011 er der budgetmidler på området, der endnu 

ikke er disponeret. Såfremt man ønsker at igangsætte ovennævnte 

projekt, kan dette ske inden for det eksisterende budget.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  
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12. Godkendelse af endelig anskaffelsessum, skema B - 

24 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer, 

Kirkevej 21, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening søger om godkendelse af endelig 

anskaffelsessum - skema B - for 24 plejeboliger med tilhørende 

kommunale servicearealer på Kirkevej 21, Skagen.  

  

Bygherren oplyser, at byggeriet har været udbudt i licitation. Det har 

efterfølgende været nødvendigt at gennemføre en del besparelser i 

projektet. Projektet omfatter boliger med tilhørende fælleslokaler, 

fælleshus og kommunale servicearealer for personalet.  

  

Byggeriet forventes påbegyndt, således at aflevering kan ske medio 2012.  

  

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at baggrunden for at oprette et 

samlet bofællesskab i Skagen er at opnå nogle økonomiske og faglige 

gevinster. Begrundelsen for at samle de nuværende 4 bofællesskaber skal 

således ses på baggrund af de analyser, der er foretaget dels i regi af en 

udvidet forvaltningsrevision på det sociale område i 2008 af 

konsulent firmaet Deloitte og med afsæt heri efterfølgende nærmere 

strukturanalyse af bofællesskabsstrukturen på handikapområdet.  

  

Kort opsummeret vurderede Deloitte, at der vil kunne skabes bedre mere 

økonomisk og fagligt bæredygtige botilbud, hvis der tænkes i større 

enheder, da det vil kunne understøtte udvik lingen af kvalitet og 

differentiering i de leverede tilbud, udvik le de faglige miljøer samt sik re 

fleksibilitet og effektiv udnyttelse af personaleressourcerne. Dette 

understøttes af nævnte strukturanalyse, som har inddraget såvel 

bruger/pårørendes og medarbejderes synspunkter. Det fremhæves ogs å i 

analysen at fordelene ved at samle eksisterende bofællesskaber til en 

samlet enhed styrker beboernes muligheder for at dyrke sociale netværk. 

Endvidere vil en samlet enhed øge mulighederne for at tilgodese 

beboernes individuelle behov og interesser, dels ved tilstedeværelsen af 

flere personaleressourcer, og dels ved fælles servicearealer samt 

fællesarealer med henblik på socialt samvær mv. Endelig vil større 

enheder styrke personalets muligheder for faglig udvikling og sparring, 

såvel som at det vil medføre en bedre økonomi i forhold til mulighed for 

døgndækning.   

  

For at opnå intentionerne om optimal udnyttelse af de økonomiske og 

faglige ressourcer, har det været én af grundidéerne i byggeriet, at der 

etableres lukkede og overdækkede gange mellem boligerne og mellem 

boligdelene/husene og servicearealet. Forbindelsesgangene betyder i den 

 
 Åben sag 
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forbindelse, at personalet vil kunne tilknyttes det samlede boligbyggeri og 

dermed kan arbejde fleksibelt i hele bofællesskabet. Alternativt vil der 

skulle ansættes 4 faste personalegrupper med tilknytning til hvert enkelt 

hus. Et andet og meget vægtigt argument for forbindelsesgangene er, at 

de vil være en forudsætning for, at det under normale omstændigheder vil 

være forsvarligt med kun én nattevagt. Forbindelsesgangene er således af 

stor betydning for personalets sikkerhed, når der færdes mellem husene 

om natten. Opførsel af forbindelsesgangene vil derfor betyde, at 

personalesikkerhed og arbejdsmiljø vil kunne sikres bedst muligt såvel 

som omkostninger til blot én nattevagt og dermed den besparelse, som 

allerede er indregnet i budgettet, vil kunne realiseres.  

  

For brugerne vil forbindelsesgangene betyde væsentligt forbedrede 

muligheder for frit at kunne bevæge sig indenfor byggeriet og mellem de 

forskellige huse, hvilket vil betyde noget for den enkeltes livskvalitet.  

  

Økonomi  

Det koster 980.650 kr. ekskl. moms at opføre de projekterede 

forbindelsesgange i bofællesskabet. Denne udgift kan ikke afholdes 

indenfor den afsatte bevilling, men udgiften ligger indenfor 

kvalitetsfondsområdet, hvor kommunen har reserveret 6,2 mio. kr., som 

endnu ikke er disponeret.  

  

Social- og Sundhedsforvaltningen har efter den afholdte licitation indgået i 

et tæt samarbejde med bygherregruppens rådgivere og teknikere med 

henblik på at opnå betydelige besparelser på det samlede projekt, i alt 

3.101.056 kr. inkl. moms. Disse besparelser har været nødvendige af 

hensyn til at nedbringe den kommunale anlægsudgift, og er foretaget på 

stort set alle områder ved udskiftning af materialer samt fx fje rnelse af alle 

overdækninger på terrasser. Der er således foretaget besparelser på alle 

områder, hvor det ikke direkte er gået ud over bofællesskabets 

funktionalitet for borgerne og de ansatte.  

  

Efter disse besparelser overskrides den kommunalt afsatte 

anlægsbevilling vedrørende servicearealer med 300.000 kr., hvortil 

kommer udgiften på 980.650 kr. til forbindelsesgange, i alt 1.280.650 kr.     

  

Den samlede anskaffelsessum for boligerne og fælleshuset udgør 

37.104.000 kr. svarende til det bindende maksimumbeløb inkl. 

energitillæg.   

  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 1.048 kr./m
2
/årligt.  

  

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør, såfremt ovenstående 

udgifter medtages, 5.140.650 kr. ekskl. moms.  

  

Servicearealerne udskilles i en særskilt kommunal ejerlejlighed, og 

der indgås samdriftsaftale med boligforeningen.  
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Ved de anførte anskaffelsessummer er der følgende kommunale udgifter:  

Boligerne 

Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen: 2.597.280 kr.  

Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Størrelsen heraf kendes p.t. 

ikke, idet garantibeløbet efterfølgende beregnes af kreditforeningen ud fra 

ejendommens værdi.  

 Servicearealerne 

Anskaffelsessum ekskl. moms (inkl. 

glasgange og fordyrelser)  
5.140.650 kr.  

Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. bolig     960.000 kr.  

Kommunal nettoudgift  4.180.650 kr.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud, 2.597.280 kr. svarer til det afsatte beløb 

på anlægsbudgettet under Socialudvalgets bevilling, men som nu 

overføres til balanceforskydninger under Økonomiudvalget. 

  

Den oprindeligt estimerede kommunale nettoudgift til servicearealer på 

2.900.000 kr. ekskl. moms er ligeledes afsat på anlægsbudgettet. 

Forøgelsen af denne bevilling på 1.280.650 kr. kan finansieres af de på 

Økonomiudvalgets anlægsbudget reserverede, men ikke disponerede 

kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. kr. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Det forudsættes, at byrådet på møde den 22. december 2010 godkender 

det fremsatte lokalplanforslag.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Socialudvalget at 

anbefale Økonomiudvalget, at indstille til byrådet, at  

       der godkendes en anskaffelsessum på 37.104.000 kr. for boliger 

med fælleshus  

       der godkendes en anskaffelsessum på 5.140.650 kr. ekskl. moms 

for de kommunale servicearealer på følgende vilkår:  

o    at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser 

angivne regler overholdes  

o    at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte 

anskaffelsessum er bindende for bygherren 

o    at byggeriet påbegyndes senest den 15. januar 2011  

o    at kommunal garanti for realkreditlån behandles særskilt,  når 

konkret beregning heraf foreligger 

o    at servicearealerne udskilles i en særskilt kommunal 

ejerlejlighed 

       huslejen på 1.048 kr./m
2
/årligt godkendes  

       Socialudvalgets rådighedsbeløb forøges med 1.280.560 kr. 
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finansieret af reserverede men ikke disponerede 

kvalitetsfondsmidler under Økonomiudvalgets anlægsbevilling.  

       Socialudvalgets rådighedsbeløb, som herefter er på 4.180.650 kr., 

frigives.  

       2.597.280 kr. overføres fra Socialudvalgets rådighedsbeløb til 

balanceforskydninger under Økonomiudvalget, samt at beløbet 

frigives  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Kortbilag Kirkevej (dok.nr.136193/10) 
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13. Godkendelse af endelig anskaffelsessum, skema B - 

15 almene plejeboliger med kommunale servicearealer - 

Suderbovej, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af endelig 

anskaffelsesum for 15 almene plejeboliger, som opføres som flexboliger 

samt tilhørende kommunale servicearealer.  

  

Byrådet godkendte på møde den 24. november 2010 en foreløbig 

anskaffelsessum på 23.462.000 kr. for boligerne og en anskaffelsessum 

for servicearealerne på 3.112.000 kr. ekskl. moms. 

Efter afholdt licitation foreligger nu fra bygherren anmodning om 

godkendelse af en endelig anskaffelsessum for boligerne på 23.462.000 

kr., svarende til det ved skema A godkendte.  

  

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 3.280.000 kr. 

ekskl. moms, som skyldes forøgede tilslutningsafgifter, forøgede 

håndværkerudgifter samt forøgede vinterforanstaltninger. 

Anskaffelsessummen for servicearealerne er således steget med 168.000 

kr.  

  

Der er ikke sket ændringer i projektet i forhold til det ved skema A 

godkendte.  

  

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 950 kr./m
2
/årligt.  

  

Ved de anførte anskaffelsessummer er der følgende kommunale udgifter:  

Boligerne 

Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 1.642.340 

kr. Endvidere stilles garanti for realkreditlån. Størrelsen heraf kendes ikke 

endnu, idet garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet ud fra en 

vurdering af ejendommens værdi.  

Servicearealerne 

Anskaffelsessum ekskl. moms 3.280.000 kr.  

Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. bolig fra 

staten 
   600.000 kr.  

Kommunal nettoudgift  2.680.000 kr.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften til grundkapitalindskud, 1.642.340 kr., finansieres af det hertil 

afsatte beløb under indskud i Landsbyggefonden.  

  

 
 Åben sag 
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Der er afsat i alt 6.000.000 kr. (kvalitetsfondsmidler) til opførelse af 

servicearealerne på Socialudvalgets budget. Heraf ønskes 

rådighedsbeløb på samlet 3.680.000 kr. frigivet vedrørende 

anskaffelsessummen på 2.680.0000 kr. (ekskl. moms), som er 

kommunens nettoudgift samt skønnede udgifter til inventar, IT mv. på 

1.000.000 kr. (ekskl. moms).  

  

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budgettet. 

De resterende 2.320.000 kr. foreslås overført til Økonomiudvalgets pulje 

på anlæg vedrørende ikke disponerede kvalitetsfondsmidler, hvor der der 

p.t. står 6.200.000 kr. 

  

En af forklaringerne på, hvorfor servicearealerne er billigere i forhold til de 

6.000.000 kr. at opføre end først antaget er, at boligerne opføres i 

umiddelbar tilknytning til Koktvedparken, hvilket ikke var forudsat 

oprindeligt.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at 

anbefale overfor byrådet, at 

        der godkendes en endelig anskaffelsessum på 23.462.000 kr. for 

boligerne  

        der godkendes en endelig anskaffelsessum på 3.280.000 

kr.ekskl. moms for servicearealerne på følgende vilkår:  

o    at de i lov om almene boliger og tilhørende 

bekendtgørelser angivne regler overholdes  

o    at den godkendte anskaffelsessum er bindende for 

bygherren 

o    at byggeriet påbegyndes senest den 2. januar 2011  

o    at kommunal garanti for realkreditlån behandles særskilt, 

når konkret beregning foreligger 

o    at servicearealerne udskilles i en særskilt, kommunalt ejet 

ejerlejlighed 

o    at der indleveres byggeregnskab (skema C) inden 6 

måneder efter skæringsdatoen 

 der godkendes en husleje på 950 kr./m
2
/årligt  

 der frigives et rådighedsbeløb på 3.680.000 kr. vedrørende 

anskaffelsessum ekskl. moms på 2.680. 000 kr., som er 

kommunens nettoudgift samt skønnede udgifter til inventar, IT 

m.v. på 1.000.000 kr. ekskl. moms  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  
Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen 
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Suderbovej 55, Koktvedparken - luftfoto over solgt areal (dok.nr.151634/10) 
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14. Godkendelse af garantistillelse og låneoptagelse - 

Skagen Boligforening, afdeling 11, Skarpæsvej 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet godkendte den 25. august 2010 byggeregnskab, skema C, for 

gennemførelse af helhedsplan for Skagen Boligforening, afdeling 11, med 

en anskaffelsessum på 29.626.181 kr. for så vidt angår den støttede del.  

  

Der anmodes om garantistillelse for realkreditlånet og godkendelse af, 

at lånet tinglyses med pant i ejendommen. Kommunen skal godkende 

udstedelse af pantebrevet i medfør af almenboliglovens § 29, stk.1.  

  

Garantistillelsen til kreditiforeningen er på i alt 29.489.000 

kr. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % af beløbet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at 

anbefale overfor byrådet, at 

 der stilles garanti på 29.489.000 kr. overfor realkreditinstituttet  

 udstedelse af pantebrev på samme beløb i ejendommen matr nr. 

143 Æ Skagen Markjorder godkendes, jf. almenboliglovens § 29, 

stk. 1  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  
Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

 
 Åben sag 
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15. Ansøgning fra Skagen Boligforening - Godkendelse 

af låneoptagelse og huslejestigning, Polarstjernevej 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Boligforening søger om godkendelse af låneoptagelse og 

huslejestigning i forbindelse med renoverings- og forbedringsarbejder i 

boligselskabets afdeling 12, beliggende Polarstjernevej 1 - 42, Skagen.  

  

Afdelingen består af 40 lejligheder fordelt på 2, 3 og 4-rums lejemål. 

  

Skagen Boligforening har forbedret og renoveret afdelingens gamle 

varmeinstallationer og fået nye og meget besparende jordvarmeanlæg sat 

op i alle afdelingens lejligheder.  

  

Projektet er vedtaget af bestyrelsen og er godkendt af beboerne i et 

ekstraordinært beboermøde.  

  

De samlede udgifter udgør 2.318.908 kr.  

  

Forbedringsarbejderne finansieres med et 20-årigt realkreditlån på 

1.550.000 kr. Der er fra Landsbyggefonden ydet et tilskud på 750.000 kr. 

og boligafdelingen har afholdt 18.908 kr. af henlæggelsesmidler.  

  

Låneoptagelsen medfører månedlige huslejestigninger fordelt efter 

lejlighedernes størrelse således: 2-rums lejligheder med 200 kr., 3-rums 

lejligheder med 260 kr. og 4-rums lejligheder med 300 kr. 

  

I henhold til bestemmelserne i § 29 i Lov om almene boliger og § 116 i 

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene 

boliger, skal låneoptagelse og lejeforhøjelse som anført godkendes af 

kommunalbestyrelsen.  

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at låneoptagelse og huslejestigning som anført 

godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  
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Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  
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16. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport, 

Frederikshavn - Godkendelse af ejendomskøb, 

Stenbakkevej 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport søger om godkendelse af køb af ejendommen 

matr. nr. 20 p, Flade, Frederikshavn jorder, beliggende Stenbakkevej 27, 

Frederikshavn.  

  

Ejendommen ønskes erhvervet pr. 1. november 2010 til udlæggelse til 

grønt område og senere til P-plads - eventuelt garager - for afdeling 1 

”Det gamle Vesterport”.  

  

Ejendommen omfatter en grund på 919 m
2
 med et mindre parcelhus. Efter 

overtagelsen nedrives bygningerne. 

  

Købsprisen fremgår af sagens akter.  

  

Ejendomserhvervelsen er godkendt på beboermøde i afdeling 1 i  måned 

2010. 

  

I henhold til § 26 i Lov om almene boliger og § 116, stk. 3 i 

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., kan erhvervelse af 

ejendomme kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Hvis 

kommunalbestyrelsen ikke kan godkende erhvervelsen, skal der gives 

boligorganisationen meddelelse senest 6 uger fra modtagelsen af 

boligorganisationens ansøgning.  

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet at godkende ejendomserhvervelse som anført.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Bruno Müller forlod mødet som inhabil.  

  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

 
 Åben sag 
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Lukket bilag - Ansøgning om godkendelse af ejendomskøb, Stenbakkevej 

27 (dok.nr.136921/10) 
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17. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening - 

Godkendelse af ejendomskøb, Frederikshavnsvej, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening søger om godkendelse af køb af 

ejendommen matr. nr. 8 fq, Langtved by, Volstrup, beliggende ved 

Frederikshavnsvej - den tidligere Sæby Strand Camping.  

  

Ejendommen ønskes erhvervet pr. 1. december 2010 af I/S Nordre 

Strandvej, Sæby. 

  

Ejendommens areal er på 15.536 m
2
 og påregnes bebygget med 86 

almene familieboliger.  

  

Købsprisen fremgår af sagens akter.  

  

I henhold til § 26 i Lov om almene boliger og § 116, stk. 3 i 

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., kan erhvervelse af 

ejendomme kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Hvis 

kommunalbestyrelsen ikke kan godkende erhvervelsen, skal der gives 

boligorganisationen meddelelse senest 6 uger fra modtagelsen af 

boligorganisationens ansøgning.  

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet at godkende ejendomserhvervelse som anført.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Lukket bilag - Tilladelse til Frederikshavn Boligforenings erhvervelse af 8fq Langtved 

By (dok.nr.142261/10) 

 
 Åben sag 
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18. Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn - 

Godkendelse af afhændelse af fast ejendom 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Boligforeningen Vesterports opførelse af afdeling 31, 29 

almene plejeboliger på Gl. Skagensvej, Frederikshavn, skal den 

pågældende afdeling købe grundarealet af boligforeningens afdeling 30.  

  

I henhold til almenboliglovens § 27, stk. 1 skal kommunen godkende en 

almen boligorganisations, herunder en afdelings, afhændelse af fast 

ejendom.  

  

Boligorganisationen oplyser, at købesummen for arealet udgør 1.950.000 

kr. inkl. alle afholdte omkostninger.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at 

anbefale overfor byrådet, at afhændelsen af den faste ejendom 

godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12169 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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19. Styringsdialogmøder 2010 med de almene 

boligselskaber 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelse af Lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om 

almene boliger mv., er der gennemført en omfattende ændring af styring 

og finansiering af den almene boligsektor.  

  

Lovændringen medfører, at det fremtidige samarbejde mellem kommunen 

og de almene boligselskaber skal være baseret på aftaler om fælles mål 

og rammer.  

  

Et resultat af styringsreformen er, at det kommunale tilsyn ændres, så der 

skal ske færre godkendelser og mindre detailstyring. Kommunerne skal 

fortsat føre tilsyn med, at byggeri og drift af almene boliger sker i 

overensstemmelse med lovgivningen, herunder af boligselskabets og dets 

afdelingers økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsesstandarden er 

tilstrækkelig, at udlejningen foregår korrekt, at moderniserings- og 

forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige og at reglerne for 

beboerdemokratiets virke overholdes.  

  

Som led i det kommunale tilsyn indføres dialogstyringen. Styringsdialogen 

forpligter kommunen og boligorganisationen til at mødes minimum é n 

gang årligt og gøre status for boligorganisationens udfordringer og 

fremtidige planer.  

  

Frederikshavn Kommune har i november 2010, på embedsmandsplan, 

afholdt dialogmøder med de almene boligselskaber: Boligforeningen 

Neptun, Skagen, Skagen Boligforening, Grenen Boligforening af 1946, 

Skagen, Boligforeningen af 1952, Skagen, Skagen Ældreboligselskab, 

Frederikshavn Boligforening, Boligforeningen Vesterport, Lejerbo 

Frederikshavn, Aalbæk Boligselskab og Skagen Kollegium.  

  

Dialogmødet med Aalbæk Boligselskab blev efter aftale aflyst, idet 

boligselskabet påregner at fusionere med Boligforeningen Vesterport med 

tilbagevirkende kraft fra 1. august 2010. 

  

I henhold til lovgivningen har Frederikshavn Kommune efterfølgende 

udarbejdet referat fra drøftelserne, hvor begge parters vurdering af 

boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår samt en kort 

beskrivelse af eventuelle aftaler, som indgås i dialogmødet. Referatet skal 

offentliggøres på kommunens hjemmeside på internettet.  

  

Referaterne er udformet i ”bullit-form” og er godkendt af boligselskaberne. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21787 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Ud over de anførte almene boligselskaber har Boligselskabet Nordjylland 

og Boligselskabet NordBo lejligheder i Frederikshavn Kommune.   Disse 

boligselskaber har henholdsvis Hjørring og Aalborg Kommune som 

hjemstedskommuner og disse kommuner fører dialogmøder med 

selskaberne. Frederikshavn Kommune er dog tilsendt regnskaber for 

boligselskabernes afdelinger i kommunen.  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at 

  

         referater fra afholdte dialogmøder godkendes  

         de 10 boligselskabernes årsregnskaber og de 2 boligselskabers 

afdelingsregnskaber tages til efterretning 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Ændret lovgivning - formål og principper (dok.nr.146686/10) 

Bilag 2 - Boligforeningen Neptun, Skagen (dok.nr.146817/10) 

Bilag 3 - Skagen Boligforening (dok.nr.146819/10) 

Bilag 4 - Grenen Boligforening af 1946 (dok.nr.146825/10) 

Bilag 5 - Boligforeningen af 1952, Skagen (dok.nr.146832/10) 

Bilag 6 - Skagen Ældreboligselskab (dok.nr.146834/10) 

Bilag 7 - Frederikshavn Boligforening (dok.nr.146976/10) 

Bilag 8 - Boligforeningen Vesterport (dok.nr.146980/10) 

Bilag 9 - Lejerbo Frederikshavn (dok.nr.146984/10) 

Bilag 10 - Skagen Kollegium (dok.nr.146997/10) 
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20. Frigivelse af anlægsmidler, Kappelborg - Skagen 

Kulturhus 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2011 er der på 

investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til 

Kappelborg – Skagen Kulturhus på i alt 23,298 mio.kr.  

  

Renoveringen følger den udarbejdede tidsplan og arbejdet skrider 

planmæssigt frem.  

  

Byggefasen færdiggøres i løbet af 2011 og der søges derfor om frigivelse 

af midlerne.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget til 

Økonomiudvalget og byrådet, at  der frigives 23,298 mio.kr. afsat i budget 

2011. 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010  

Udvalget følger indstillingen.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010 

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5215 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: thpd 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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21. Ansøgning om kommunal lånegaranti - Skagen 

Kultur- og Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Kultur- og Fritidscenter har ved skrivelse af den 10. november 

2010 søgt om kommunegaranti for låneoptagelse på 5.147.000 kr. ti l 

finansiering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder.  

  

Vedligeholdelsesarbejderne vedrører halvgulv, tag, betondække 

teknikrum, udskiftning af varmeanlæg i svømmehal samt dermed 

forbundne ingeniør- og arkitektudgifter.  

  

Ifølge rapport, udarbejdet af Teknisk Forvaltning, vedrørende Skagen 

Kultur- og Fritidscenters renoveringsbehov af 12. februar 2010, er både de 

skitserede renoveringsbehov samt den skitserede finansieringsplan 

realistiske (se vedhæftede bilag, 1 og 2).  

  

Skagen Kultur og Fritidscenter er en selvejende institution med et 

forventet årligt kommunalt tilskud for 2011 på 5.566.185 kr. inkl. 

kommunal opmomsning. 

  

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelses § 12, kan der ydes 

garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende 

vilkår j f. § 10 stk. 1 og 2. 

    

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens 

låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan 

sidestilles med en kommunal anlægsopgave.  

  

Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kunne låne til, 

skal enten det beløb garantien lyder på, fradrages i kommunens 

låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det 

beløb garantien lyder på.  

  

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en 

kommunal anlægsopgave. Den del af renoveringsudgifterne, som 

vedrører udskiftning af varmeanlæg i svømmehallen, er der automatisk 

låneadgang til, da udgiften er en energibesparende foranstaltning. Mens 

en kommunal garanti for de øvrige renoveringsudgifter fradrages i den 

kommunale låneramme.   

  

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånet til Skagen 

Kultur- og Fritidscenter jf. reglerne om kommunal låntagning og Indenrigs - 

og Socialministeriets vejledning nr. 9554. Der er automatisk låneadgang 

for udgifterne til udskiftning af varmeanlæg i svømmehallen, 2.800.000 kr., 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12020 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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hvorfor kommunen ikke skal deponere et tilsvarende beløb. De øvrige 

udgifter, 2.347.000 kr., er der ikke låneadgang til, hvorfor en kommunal 

garanti for lån til disse udgifter fradrages i den kommunale låneramme. 

  

Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske udgifter til projektet.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

via Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

       der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 

kommunegaranti for lån på 5.147.000 kr. til Skagen Kultur - og 

Fritidscenter til finansiering af ovennævnte 

vedligeholdelsesarbejder 

       kommunens låneramme reduceres med 2.347.000 kr.  

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010  

Udvalget godkender indstillingen, og videresender til Økonomiudvalget og 

Byrådet.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales, at der gives kommunal lånegaranti for den del af udgifterne, 

hvortil der er automatisk låneadgang. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Der meddeles kommunal lånegaranti for hele beløbet. Garantien 

finansieres dels ved automatisk låneadgang for 3.068.000 kr., og dels ved 

udnyttelse af ledig låneramme i Skagen Havn til den resterende garanti på 

2.079.000 kr.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Sagsfremstilling til KFU vedr Skagen Kultur og fritdscenter - Sag 

SKFC.pdf (dok.nr.142269/10) 
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22. Sammenlægning af Arena Nord, Det Musiske Hus og 

Frederikshavn Event 

 

Sagsfremstilling 

I løber af efteråret 2009 gennemførtes et udviklingsarbejde med henblik 

på, at styrke samarbejdet og synergimuligheder indenfor de større 

kommunalt støttede huse og oplevelsesaktiviteter i Frederikshavn by.  

  

Arbejdet gennemførtes på baggrund af budgetbemærkning i 

Frederikshavn Byråd vedrørende budget 2010.  

  

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Direktionen, Det Musiske 

Hus og Arena Nord, Frederikshavn Event, turist og handelssektoren i 

Frederikshavn og repræsentanter for Tordenskioldprojektet.  

   

Gruppen fremlagde rapport som blev tilstillet Økonomiudvalget med 

følgende overordnede anbefalinger: 

  

Citat fra rapporten  

•       der indledes dialog med de respektive bestyrelser, med henblik  på 

at ophæve de nuværende organiseringsformer – naturligvis under 

hensyntagen til   gældende jura, personaleforhold og almindelige 

processuelle overvejelser  

•       der oprettes én fælles bestyrelse for de 4 aktører, med én direk tør 

og et givent antal dialog- / brugerråd  

•       der oprettes et fælles budget som tilføres de afsatte kommunale 

tilskud  

•       der formuleres et fælles-strategisk  oplevelsesøkonomisk afsæt for 

forretnings- og driftsområderne  

•       der oprettes en række forretningsområder, der skal udvik le tilbud 

og produkter m.m. på egne områder og via samarbejde på tværs. 

Forretningsområderne kan være sport, event, kultur og 

konference. I den brede model kan forretningsområder udvides 

med fx turisme og Fonden Tordensk iold / projek ter  

•       der etableres fælles tværgående driftsområder, der varetager 

fælles funktioner som fx markedsføring, fundraising, 

programlægning og catering  

  

Direktionen foreslog, at der i løbet af 1. kvartal 2010 igangsættes dialog og 

drøftelser med de respektive bestyrelser om en eventuel nyorganisering af 

området, blandt andet inkl. et fællesmøde.  

Det må forventes, at en eventuel realisering af den foreslåede model 

tidsmæssigt vil forløbe hen over 2010, eventuelt længere. Grundet de 

nævnte processuelle forhold. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6335 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tost 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Økonomiudvalget godkendte de fremlagte anbefalinger.  

  

I løbet af foråret er gennemført de anbefalede dialoger med de respektive 

bestyrelser og der er udarbejdet fælles driftsbudget og organisationsplan.  

Der vedlægges som bilag oversigt og fælles driftsbudget, 

organisationsplan og tidsplan for gennemførelse. 

  

Driftsbudget 

Driftsbudgettet samler de tre driftsbudgetter fra Arena Nord, Det Musiske 

Hus og Frederikshavn Event til et samlet driftsbudget.  

  

Budgettet består at direkte driftstilskud og tilskud gennem Frederikshavner 

ordningen – vedrørende Arena Nord.  

  

Ejerforhold i organisationen  

Fusionen står for driften af følgende anlæg – med anførsel af ejerforhold:  

Arena  Ejer Fonden Arena Nord 

DMH Ejer Frederikshavn Kommune 

Badmintonhal  Ejer Badmintonklubben 

Atletcenter Ejer Foreningerne i centret  

Idrætshal Ejer Frederikshavn Idrætshal A/S 

Maskinhal  Ejer Frederikshavn Kommune 

           

Bestyrelsesdannelse  

Der er ikke udarbejdet endelig model for bestyrelsessammensætning. Der 

anbefales følgende to muligheder.  

  

Bestyrelse på 6 personer hvoraf 2 vælges af foreningerne, 2 vælges 

af Frederikshavn Erhvervsråd og 2 udpeges fra Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

  

Alternativt en bestyrelse på 9 personer, hvoraf Kultur - og 

Fritidsudvalget vælger tre, heraf en fra turisterhvervet, Frederikshavn 

Erhvervsråd udpeger to, mens foreningslivet udpeger fire. 

  

Hvis sidst nævnte bliver løsningen, nedsættes et forretningsudvalg med 3 

medlemmer, en fra erhvervslivet, en blandt de valgte fra Kultur- og fritids 

udvalget og en fra foreningslivet.  

   

Efter endelig valg af model, forelægges bestyrelseskonstruktion for Kultur- 

og Fritidsudvalget for valg af medlemmer herfra til bestyrelsen. 

   

Kontraktlige forpligtelser og overordnede samarbejdsfora  

Den nye organisation har via Arena Nord medlemskab i DKK (Danske 

koncert- og kulturhuse), de 20 største ”huse” i Danmark. Et samarbejde 

som skal opprioriteres, da der her er oparbejdet stor viden og ekspertise i 

afvikling af større arrangementer.  
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Det Musiske Hus er medlem af Spillesteder.dk   

  

Derudover er der indgået kontrakt med Kunstrådet om regionalt spillested 

for Det Musiske Hus. En kontraktlig aftale, som løber i årene 2009 – 2012 

– altså indtil videre to år mere. Aftalen tilfører Det Musiske Hus ca. 

950.000 kr. til koncertafvikling og drift årligt i fire år.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget              

   

         godkender det vedlagte driftsbudget  

         godkender den forelagte organisationsplan 

         anbefaler igangsættelse af den nye organisation fra 1. januar 

2011 

 

Beslutning Kultur- og Fri tidsudvalget den 8. december 2010  

         Driftsbudget godkendt. 

         Organisationsplan godkendt, det bør arbejdes for at Idrætscenter 

I/S fremadrettet bliver en del af fonden.  

         Ny organisation anbefales igangsat fra 1. januar 2011.  

  

Vedrørende bestyrelsessammensætningen peger udvalget på, at der 

udpeges 1 medlem fra Erhvervsrådet og at der udpeges 1 medlem fra 

Handelsstandsforeningen. Herudover godkendes 

bestyrelsessammensætningen.  

  

Udvalget udpeger følgende til bestyrelsen:  

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidschefen. Dette 

indskrives i vedtægterne. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Børne- og Kulturdirektørens indstilling anbefales overfor byrådet.  

  

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler, at bestyrelsen sammensættes med 

i alt 6 personer: 3 medlemmer af Frederikshavn Byråd, 1 person udpeget 

af Frederikshavn Erhvervsråd, 1 person udpeget af 

Handelsstandsforeningen Frederik og 1 person fra foreningerne 

(ejerkredsen). 

  

Lars Møller (V) og Jens Ole Jensen (V) anbefaler, at bestyrelsen 

sammensættes med i alt 6 personer: 3 personer udpeget af Frederikshavn 

Byråd, 1 person udpeget af Frederikshavn Erhvervsråd, 1 person udpeget 

af Handelsstandsforeningen Frederik og 1 person fra foreningerne 

(ejerkredsen). 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Der blev foretaget afstemning om Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling af 

følgende bestyrelsessammensætning: 

         3 personer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget, heraf 1 person 

fra turisterhvervet  

         1 person udpeget af Frederikshavn Erhvervsråd 

         1 person udpeget af Handelsstandsforeningen Frederik og  

         4 personer fra foreningerne (ejerkredsen) 

  

For stemte 19: Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Jens Ole Jensen (V), 

Mogens Brag (V), Pia Karlsen (V), Helle Madsen (V), Lars Kringelholt (V), 

John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Paul Rode Andersen (F), 

Brian Pedersen (F), Søren Visti Jensen (F), Christina Lykke Eriksen (F), 

Jette Fabricius Toft (F), Jens Porsborg (C), Bent Bøgsted (O), Carsten 

Sørensen (O), Jeppe Nielsen Kyk (O), Peter Laigaard (UP)  

  

Imod stemte 12: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), 

Jens Hedegaard Kristensen (A), Jørgen Tousgaard (A), Erik Kyed Trolle 

(A), Birthe Marie Pilgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Bruno Müller (A), 

Anders Gram Mikkelsen (A), Hanne Welander (A), Peter E. Nielsen (C)  

  

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling blev godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event - Organisering af kultur 

erhverv turisme og event i Frederikshavn by (dok.nr.148850/10) 

Bilag 2 - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event - Arena Nord 

tidslinje.pdf (dok.nr.144780/10) 

Bilag 3 - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event - 

organisation.pdf (dok.nr.144778/10) 

Bilag 4 - Det Musiske Hus, ArenaNord og Frederikshavn Event - budget 2011 

behandling.xlsx (dok.nr.144777/10) 
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23. Udmøntning af anlægsbevilling i budget 2011 - 

Udvidelse af pladser på døgninstitutioner 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af rapport om Fysisk Udviklingsplan på anbringelsesområdet 

og i forlængelse af budgetvedtagelse for 2011, fremlægges forslag til 

udmøntning af anlægsbevilling til udvidelse af pladser på døgninstitutioner. 

Forslag til udmøntning ses i lyset af en overordnet status på udviklingen af 

området.  

  

Kuben Management pegede i Fysisk udviklingsrapport på forskellige 

muligheder for fysisk udvikling af døgninstitutionsområdet og opstillede 

scenarier herfor. På baggrund af anlægsbevillingen i budget 2011 på 13,1 

mio. kr., har Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Teknisk 

Forvaltning arbejdet videre med udmøntningen af scenarie c: afhændelse 

af Skansegade 10, Frederikshavn (nuværende Minibo med 8 pladser) og 

etablering af ny institution, samt udvidelse af Døgninstitutionen Granly.  

  

Sideløbende har forvaltningen drøftet udviklingen på området, i forsøg på 

kvalificering af målgruppe(r) i forhold til udvidelsen. Status er, at der primo 

januar 2011 for første gang siden kommunalreformen forventes en 

pladsledighed på egne døgninstitutioner. 

  

En række faktorer har indfyldelse på fremtidig brug af 

døgninstitutionspladser herunder:  

 Barnets Reform træder i kraft pr. 1 januar 2011, der har særligt 

fokus på familiepleje/projektplejefamilieområdet  

 erfaringerne med blandt andet bo-hjemme-støtte projektet er 

endnu begrænsede, men siden sommeren 2010 er visiteret 12 

unge til projektet, og visitationen har herudover vist tendenser på 

området, der går i retning af yderligere brug af familiepleje (i tråd 

med Barnets Reform)  

Endelig bemærkes det, at modelberegningen for driftsbesparelsen i forhold 

til udvidelsen også udfordres af ændringer i visitation og øvrige tendenser 

på området, og dette er dermed også en væsentlig faktor i processen.  

  

På den baggrund foreslås det, at udbygningen sker således, at 

udvidelse af Granly iværksættes som det første, med udgangspunkt i en 

mulig pladsudvidelse på 2 pladser og med etablering af fysiske rammer, 

der giver mulighed for en fleksibilitet i målgruppen for institutionens 

arbejde, og herunder mulighed for midlertidigt at have et 

udslusningforløb/ekstra belægning.  
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Herudover iværksættes proces for etablering af en ny institution i 

Frederikshavn, der i udgangspunktet vil skulle indeholde et antal pladser 

svarende til de 8 pladser på det nuværende Minibo samt yderligere op til 

10 pladser i en meget fleksibel fysisk ramme. 

Sideløbende med det videre arbejde skal endelig stillingtagen til 

institutionens målgruppe(r) afklares, og denne afklaring skal selvfølgelig 

ske i lyset af ovenstående, herunder om udviklingen i pladsledighed på 

nuværende institutioner ændrer sig. Etableringen af en fleksibel fysisk 

ramme kan også i den sammenhæng være grundlag for eventuelle senere 

overvejelser om udfasning af nuværende rammer udover Minibo og/eller 

beslutning om en succesiv ibrugtagning af de nye pladser.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Anlægsbevillingen forventes udmøntet i overensstemmelse med Kubens 

overslag for scenarie c svarende til  

 udvidelse af  Døgninstitutionen Granly, ca. 2 mio. kr.  

 etablering af ny institution i Frederikshavn, ca. 11,1 mio. kr.  

 

Indstilling 
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 drøfter og godkender den overordnede status på området og de 

foreslåede processer for udbygning af Granly og etablering af ny 

institution i Frederikshavn  

 oversender sagen via Økonomiudvalget til byrådet med henblik på 

frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på i alt 13,1 mio. kr.  

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  
Godkendt.  

Udvalget følger udviklingen løbende.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Proces og tidsplan - Granly og Minibo (dok.nr.140686/10) 

Bilag 2 - Bilag, procesplan (dok.nr.140688/10) 
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24. Disponering af midler fra Mette Marie Simonsens og 

Nicoline Foverskovs fond 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune administrerer en række mindre legater, der 

gennem tiden er oprettet af personer og institutioner i kommunen.  

Flere af disse legater har en kapital, som er så lille, at de beløb der kan 

uddeles hvert år, bliver meget små. Dertil kommer, at legaterne er oprettet 

så de geografisk dækker de gamle kommuner. Disse forhold betyder, at 

der er en uforholdsmæssig stor administrativ byrde forbundet med at 

administrere legaterne.  

På den baggrund søgte Frederikshavn Kommune i slutningen af 2009 

Civilstyrelsen om at måtte opløse blandt andet Mette Marie Simonsen og 

Nicoline Foverskovs Fond.  

  

Civilstyrelsen har i sommeren 2010 meldt retur, at styrelsen tillader 

opløsning af fonden. Opløsningen kan ske på een gang eller eventuelt 

over en periode på op til tre år.  

  

Fondens kapital udgør pt. ca. 195.000 kr. fordelt på obligationer og 

indestående på bankbog.  

  

Ifølge fundats for Mette Marie Simonsens og Nicoline Foverskovs Fond er 

det fondens formål at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af 

mindrebemidlede børn og unge fra Sæby Kommune, fortrinsvis Albæk og 

Lyngså sogne, samt børn og unge i øvrigt, der har været optaget på Holt 

Bjerg Erhvervsforskole.  

Af fundatsen fremgår også, at af fondens årlige indtægt anvendes forlods 

det nødvendige beløb til dækning af administrationsudgifter og t il dækning 

af udgifterne ved vedligeholdelse af Mette Marie Simonsens gravsted på 

Albæk Kirkegård. Det bemærkes, at Nicoline Foverskovs gravsten er 

opstillet på dette gravsted.  

  

Fonden har indtil udgangen af 2009 været administreret af en bestyrelse 

udpeget af byrådet. Udpegningen har fulgt den kommunale valgperiode. 

Der er ikke udpeget en bestyrelse for indeværende valgperiode.  

  

På grund af kun få midler til udlodning, har den sidste bestyrelse kun 

afholdt eet møde.  

På det møde forslog Børne- og Kulturforvaltningen, at fondens fokus på et 

lokalområde og størrelsen på de årlige frie fondsmidler kunne tale for at 

arbejde på at overdrage bestyrelsen af fonden til menighedsrådene ved 

Albæk og Lyngså sogne. Fondsbestyrelsen ønskede ikke denne ændring.  

På samme møde blev bestyrelsen også orienteret om, at forvaltningen 

havde konstateret, at Mette Marie Simonsens gravsted på Albæk 
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Kirkegaard var blevet delvist annulleret. Det vil sige, at gravstenene stadig 

er placeret, hvor Mette Marie Simonsen er begravet, men der er ingen 

yderligere markering af gravstedet. Gravstedet er dækket af grus, som 

andre friarealer på kirkegården.  

Fondsbestyrelsen besluttede, at gravstedet reetableres og udlodning af 

overskydende midler skulle afvente, at udgift til reetablering var kendt. 

Reetablering af gravsted er pt. ikke igangsat. Forvaltningen har telefonisk 

meddelt graver ved Albæk Kirke, at påtænkt genetablering af gravsted nu 

afventer beslutning om disponering af fondens kapital.  

   

I begyndelse af 2010 har Voerså Byudvikling uopfordret fremsendt 

ansøgning om tilskud fra Mette Marie Simonsen og Nicoline Foverskovs 

Fond til delvis dækning af køb af fællestelt til placering på krogrunden i 

Voerså. Ansøger fik besked om, at fonden var under opløsning og at 

ansøgning derfor måtte afvente svar fra Civilstyrelsen.  

I stedet fremsendte Voerså Byudvikling ansøgning via Distriktsudvalget til 

Økonomiudvalget, som bevilgede 36.000 kr. af puljen til lokal udvikling i 

landdistrikterne, til midlertidig løsning af Voersås 17 foreningers behov for 

et midlertidigt samlingssted, indtil der bliver etableret et permanent 

mulithus. 

  

Forvaltningen har udarbejdet oversigt over de seneste års disponering af 

fondens frie midler. Kopi af oversigt vedlagt.  

  

Børne- og Kulturforvaltningens forvaltningsledelse har drøftet disponering 

af midler fra den opløste fond. Forvaltningsledelsen anbefaler, at 

disponering af midler overdrages Albæk sogns fælles menighedsråd, idet 

det er fondens formål at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af 

mindrebemidlede børn og unge fra Sæby kommune, fort rinsvis Albæk og 

Lyngså sogne, samt børn og unge i øvrigt, der har været optaget på Holt 

Bjerg Erhvervsforskole.  

  

Forvaltningen har bedt Albæk sogns fælles menighedsråd om en 

forhåndstilkendegivelse, om menighedsrådet er int eresseret i at overtage 

opgaven med uddeling af fondens kapital til formål som beskrevet i 

fundatsen. Som tidligere oplyst udgør kapitalen ca. 195.000 kr. og denne 

kan fordeles på een gang eller eventuelt over en periode på op til tre år.  

  

Albæk sogns fælles menighedsråd har oplyst, at menighedsrådet gerne 

vil forestå opgaven med uddeling af fondens kapital til formål som 

beskrevet i fundatsen.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget via 

Økonomiudvalget anbefaler følgende disponering af ca. 195.000 kr. efter 

opløsning af Mette Marie Simonens og Nicoline Foverskovs Fond til 

byrådets godkendelse, at 
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 midler efter opløst fond - ca. 195.000 kr. overføres til Albæk 

sogns fælles menighedsråd til udmøntning til formål som 

beskrevet i fondens fundats  

 Albæk sogns fælles menighedsråd indsender regnskab til 

Frederikshavn Kommune for de uddelte midler  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Fundats - Mette Marie Simonsens og Nikoline Foverskovs Fond (dok.nr.295554/08) 

Bilag 2 - Civilstyrelsen, tilladelse til opløsning (dok.nr.124889/10) 

Bilag 3 - Sammenskrivning oplysninger fondsreferater 1995 - 2006 - 2570-

09_v1_Sammenskrivning oplysninger fondsreferater 1995 - 2006 (dok.nr.134100/10) 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. december 2010 Side 63 af 89 

 

 

25. Kvalitetsrapport for Frederikshavn Kommunes folkeskoler for 

skoleåret 2009-10 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Folkeskolelovens § 40 a og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 162 

af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i 

kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, skal 

der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. I Frederikshavn 

Kommune består kvalitetsrapporten af to dele:  

 en rapport fra hver skole  

 en rapport for det samlede kommunale skolevæsen - her  

"Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune, skoleåret 2009-10".  

  

Skolernes egne kvalitetsrapporter danner grundlaget for udarbejdelsen af Frederikshavn 

Kommunes samlede kvalitetsrapport. Skolernes egne rapporter bliver hermed 

delrapporter af den samlede kvalitetsrapport.  

  

Formålet med kvalitetsrapporten, som beskriver den samlede status og udvikling i 

folkeskolernes arbejde, er at sikre byrådets indsigt i og tilsyn med det kommunale 

skolevæsen.  

  

Ifølge gældende bekendtgørelse skal byrådet i forbindelse med drøftelse af 

kvalitetsrapporten tage stilling til, om rapporten giver anledning til, at een eller flere skoler 

skal udarbejde handlingsplaner på givne områder.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået det indsendte materiale og kan oplyse, at 

skolernes indsendte rapporter for skoleåret 2009/2010 ikke umiddelbart viser forhold, som 

giver behov for udarbejdelse af handlingsplaner.  

Kvalitetsrapporten følges i januar-februar 2011 op med dialogmøder mellem forvaltning 

og skoler. I denne dialog inddrages blandt andet muligheder for kvalitetsudvikling af 

skolernes resultater.  

  

Den samlede kvalitetsrapport har været sendt i høring ved skolebestyrelserne i perioden 

26. oktober - 16. november 2010. 

  

19 skolebestyrelser har indsendt høringssvar (se bilag).  Generelt har kvalitetsrapporten 

2009/2010 fået en positiv modtagelse i bestyrelserne. 10 af skolerne tager rapporten til 

efterretning uden yderligere bemærkninger. 9 skoler har bemærkninger til rapporten. De 

indsendte bemærkninger har ikke medført ændringer af den samlede kvalitetsrapport for 

2009/2010.  

  

Den samlede kvalitetsrapport 2009/2010 er vedhæftet som bilag. Delrapporterne fra de 

enkelte skoler findes på den enkelte skoles hjemmeside. Se eventuelt via 
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http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/boern/folkeskoler/ 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 tager høringssvarene til efterretning  

 drøfter kvalitetsrapport 2009/2010  

 anbefaler rapporten overfor Frederikshavn Byråd  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  
Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune 2009-10 (dok.nr.125785/10) 

Bilag 2 - Høringssvar vedrørende kvalitetsrapporten 2009-2010 (dok.nr.139815/10) 

 

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/boern/folkeskoler/
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26. Projekt Sundhedshus Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte i slutningen af september 2010 

en indkaldelse af ansøgninger om midler fra puljen til etablering af 

lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder.  

  

Frederikshavn Kommune er sammen med Region Nordjylland og 4 

nordjyske kommuner ansøgningspart i ansøgninger om midler fra 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af 5 sundhedshuse 

i udkantsområder. Projekterne er udviklet i samarbejde mellem de 

involverede læger, praksisudvalget, region og kommuner.  

  

Region Nordjylland samt Thisted, Brønderslev, Frederikshavn, og 

Jammerbugt Kommuner søger sammenlagt om 240 mio. kr. til 

tilvejebringelse af bygningsmæssige faciliteter. Der søges endvidere om 5 

mio. kr. til etablering af diagnostiske faciliteter, herunder udstyr til 

blodprøvetagning og laboratorium mv. For at kunne søge om finansiering 

gennem puljen, forudsættes det, at både regionen og kommunerne vil 

medfinansiere i et større eller mindre omfang.  

  

Det her ikke været muligt, inden for ansøgningsfristen, at få en politisk 

godkendelse af projektet, og i ansøgningen er der derfor taget forbehold 

herfor. Byrådet anmodes derfor om at behandle sagen politisk nu, 

således at projektets forudsætninger kendes, når Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet forhåbentlig vender positivt tilbage.  

  

Beskrivelse af Sundhedshus Sæby projektet  

Region Nordjylland søger sammen med Frederikshavn Kommune om 

28,5 mio. kr. til etablering af praksislokaler og Fællesarealer, 17 mio. kr. til 

kommunale funktioner samt 1 mio. kr. til indkøb af udstyr.  

  

Sundhedshuset skal placeres i Sæby, det område i Frederikshavn 

Kommune, hvor den nuværende praksisstruktur, antallet af ledige 

ydernumre, befolkningstilvæksten i området, høje patienttal og flere 

snarlige pensioneringer blandt de alment praktiserende læger mv. 

understreger en stor sårbarhed. Nye tilfyttere til området kan ikke få en 

læge i byen.  

  

Den valgte grund har adressen Sæbygårdvej 29 og er beliggende i 

forbindelse med dagligvarebutikker, Træningscenter Sæby, Svømmehal, 

borgerservice, kulturhus, bibliotek, Sæbygårdskolen, børneinstitutioner og 

i forbindelse med stort boligområde.  

  

Som udgangspunk er der lagt op til, at det er Region Nordjylland, som 
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bliver bygherre og som vil eje de lokaler, som stilles til rådighed for de 

praktiserende læger og for de kommunale aktiviteter.  

Sæbyområdets 9 almen praktiserende læger har givet tilsagn om at flytte 

deres praksis til det kommende Sundhedshus.  

  

I ansøgningen er beskrevet følgende funktioner, som Frederikshavn 

Kommune ønsker at placere i Sundhedshus Sæby: 

Det kommunale Sundhedscenter, som tilbyder 

         Sundhedsfremmesamtaler 

         Vejledning og kurser inden for KRAM faktorerne 

o     Kost 

o     Rygestop 

o     Alkohol 

o     Motion 

o     Blodtryksmåling 

          Borgere med kroniske sygdomme tilbydes 

o    Hjælp til at leve med en kronisk sygdom 

o    Diætistvejledning 

o    Rehabilitering for borgere med KOL, Hjerte-kar-sygdom 

og/eller diabetes type 2 

  

Hjemmesygeplejesker tilknyttet lokalområdet 

Henvisning til hjemmesygepleje sker via den almen praktiserende læge, 

vagtlæge eller i forbindelse med udskrivning. Hjemmesygepleje består af 

         Behandling af sår 

         Pleje af alvorligt syge og døende 

         Administration af medicin samt smertebehandling  

         Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold  

         Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme  

  

Øvrige kommunale sundhedsrettede opgaver 

         Mulighed for konsultation hos sundhedsplejerske som delvist 

alternativ til hjemmebesøg, eller i forbindelse med andre besøg i 

Sundhedshuset  

         Mulighed for træning hos fysioterapeuter/ergoterapeuter i 

Sundhedscentrets træningshal i Sundhedshus Sæby 

         Børnegruppe aktiviteter 

         Fælles arrangementer omkring kost og motion på tværs af 

sundhedshuset 

         Tættere samarbejde med primærsektoren i forhold til 

opgaveoverdragelse fra psykiatrien med ressourcer fra den 

kommunale Psykologiske Rådgivning 

  

Såfremt ansøgningen imødekommes af Indenrigs - og 

Sundhedsministeriet, og at Frederikshavn Kommunes byråd godkender 

projektet, anslås sundhedshuset at kunne være klar til indflytning ultimo 

2012/primo 2013.  
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Økonomiske konsekvenser  

Grunden er kommunalt ejet, har et areal på ca. 9.000 m² og har en 

anslået grundværdi på 6.510.000 mio. kr. I projekt Sundhedshus Sæby 

indgår grundværdien som Frederikshavn Kommunes medfinansiering af 

projektet. 

 

Indstilling 

Direktørerne indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at 

Frederikshavn Kommune indgår i Projekt Sundhedshus i Sæby med 

følgende:  

  

       at grunden på Sæbygårdvej 29 i Sæby indgår som Frederikshavn 

Kommunes medfinansiering af projekt Sundhedshus Sæby 

       at kommunen placerer aktiviteter i Sundhedshuset. Efter 

projektbevilling tages der konkret stilling til, hvilke aktiviteter, der 

endeligt placeres i Sundhedshus Sæby 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Indstillingen godkendt.  

Fraværende: Bruno Müller 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales med den bemærkning, at medfinansieringen kan være jord 

eller bygninger til en anslået værdi af 6.510.000 kr.  

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Indkaldelse af ansøgninger om midler (dok.nr.123326/10) 

Bilag 2 - Ansøgning om midler (dok.nr.140240/10) 

Bilag 3 - Ansøgning - udkast - Sundhedshus Sæby (dok.nr.140232/10) 

Bilag 4 - Kortbilag (dok.nr.140318/10) 

Bilag 5 - Ansøgning, Sundhedshus Sæby - underskrevet (dok.nr.140435/10) 
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27. Vedtagelse af Sundhedsaftalen for 2011-2015 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsaftalen er en aftale mellem de 11 nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland. Det primære formål med aftalen er, at sikre sammenhæng og 

koordinering af indsatsen i de patient forløb, som går på tværs af de to myndigheder. 

Det vil sige en sammenhæng og koordinering af indsatsen mellem sygehusene, de 

alment praktiserende læger og kommunerne.   

  

     Generel Sundhedsaftale 

  

Politisk Sundhedsaftale 

Politiske visioner, 

strategier og mål for 

aftaleperioden 

  Administrativ aftale 

Overordnede aftaler, 

organisering og 

implementering 

Sundhedsaftaler for de 6 

indsatsområder 

Bilagsmateriale 

 

    

Bilateral aftale mellem 

Region Nordjylland og 

Frederikshavn 

Kommune 

 

  

Den politiske sundhedsaftale  har i sit udgangspunkt fokus på de store 

udfordringer som det nordjyske sundhedsvæsen står overfor. En udfordring som 

gælder både regionen og kommunerne – og ikke mindst den udfordring det er, at 

sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever at modtage 

sundhedsydelser ubesværet på tværs af kommuner, de alment praktiserende læger 

og sygehusene.  

Omdrejningspunktet, for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, er 

Sundhedsaftalen for 2011-2015, som nu er klar til politisk behandling i 

Frederikshavn Byråd. En sundhedsaftale, som er udarbejdet ud fra de erfaringer, 

som kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har gjort sig med den 

nuværende sundhedsaftale. 

Visionen for sundhedsaftalen er; at Nordjylland er et godt sted at være borger, fordi 

vores sundhedsvæsen er sammenhængende, og fordi vi samarbejder om bedre 

sundhedstilbud til borgerne.  

For at virkeliggøre visionen, har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner 

valgt at indgå en aftale om at arbejde for, at 

         sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne  

         sikre det gode sammenhængende patientforløb 

         sikre det nære sundhedsvæsen er veludviklet  

         mindske den sociale ulighed i sundhed 

         opgaveløsning er af høj faglig kvalitet 

  

Den politiske sundhedsaftale beskriver således de mangeartede udfordringer som 

det nordjyske sundhedsvæsen står overfor, og ikke mindst beskriver hvordan vi på 
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tværs af sektorerne kan møde disse udfordringer med fælles front (se bilag for 

aftalens fulde indhold). 

  

Den administrative aftale indeholder de konkrete rammer for samarbejdet på 

tværs af kommuner, alment praktiserende læger og sygehuse. Aftalen er delt i to 

dele. Dels en del som beskriver overordnede aftaler, organisering og opfølgning på 

sundhedsaftalen, og dels en beskrivelse af de 6 obligatoriske indsatsområder samt 

tilhørende bilag:  

         Indsatsområde 1: Indlæggelse og udskrivningsforløb  

         Indsatsområde 2: Træningsområdet  

         Indsatsområde 3: Behandlingsredskaber og hjælpemidler  

         Indsatsområde 4: Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet 

forebyggelse 

         Indsatsområde 5: Indsatsen for mennesker med sindslidelser  

         Indsatsområde 6: Opfølgning på utilsigtede hændelser  

 (se bilag for aftalens fulde indhold). 

  

Den bilaterale aftale er et supplement til de politiske og den generelle 

administrative aftale, aftaler som opfylder de lovmæssige krav fra 

Sundhedsstyrelsen. Aftalen indgås mellem den enkelte kommune og Region 

Nordjylland. Den bilaterale aftale træder i kraft fra 1. januar 2011 og gælder indtil en 

ny aftale træder i kraft.  Den bilaterale aftale er struktureret efter de 6 obligatoriske 

indsatsområder.  

Det er imidlertid ikke på alle indsatsområder som Frederikshavn Kommune og 

Region Nordjylland har haft behov for at indgå lokale aftaler. Til gengæld har der 

været en række emner som ikke indgår under de 6 obligatoriske emner, og som 

derfor står under ”øvrige emner”. Disse emner og aftalerne omkring dem er af 

afgørende karakter, eksempelvis; aftalen om at der skal arbejdes på at placere de 

palliative team i Frederikshavn Kommune for at sikre den bedst mulige medicinske 

hjælp på Hospice Vendsyssel – eller aftalen om at arbejde på at etablere et 

sundhedshus i Sæby. 

Samlet set består den bilaterale aftale af aftaler inden for følgende emner:  

  

 Bilaterale aftaler - obligatoriske aftaler Bilaterale aftaler – øvrige emner 

Indlæggelse og udskrivning Mobil bioanalytikerordning 

Forebyggelse- og Sundhedsfremme Palliative teams 

Mennesker med sindslidelser Telemedicin 

  Netværk 

  

(se bilag for aftalens fulde indhold) 

Opfølgning i forhold til den samlede bilaterale aftale foregår primært gennem den 

Politiske Styregruppe. Over de næste 4 år vil det derfor være en central politisk 

opgave at holde fast ved og sikre de bedste forhold for at de ovenstående bilaterale 

aftaler kan realiseres.  

Afrunding 

Ovenstående fremstilling har lagt hovedvægt på den politiske del af den generelle 

sundhedsaftale, samt den bilaterale aftale. Begrundelsen er, at aftalerne i de 
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nævnte aftaler ikke er lovregulerede og dermed er det her, de store udfordringer 

ligger til samarbejde.  Og det er her, der løbende skal følges politisk op på aftalerne.  

Det er muligt at se alle udkast til Sundhedsaftalerne på følgende link:  

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sundhedsaftaler/ 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  anbefaler 

byrådet at godkende Sundhedsaftalen.  

Kommunaldirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler byrådet at godkende 

Sundhedsaftalen.  

Kommunaldirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at godkende 

Sundhedsaftalen.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Anbefales godkendt overfor byrådet. 

  

Sundhedsudvalget den 7. december 2010  

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Bruno Müller 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Den administrative aftale (dok.nr.138192/10) 

Bilag 2 - Den generelle og den Politiske Sundhedsaftale (dok.nr.138173/10) 

Bilag 3 - Bilateral sundhedsaftale Frederikshavn (dok.nr.138176/10) 

Bilag 4 - Bilag til den Generelle sundhedsaftale (dok.nr.138171/10) 

Bilag 5 - Den Administrative Sundhedsaftale (dok.nr.138175/10) 

Bilag 6 - Høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen (dok.nr.142940/10) 

Bilag 7 - Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2011 (dok.nr.142257/10) 

 

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sundhedsaftaler/
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28. Godkendelse af praksisplan for Fysioterapi 

 

Sagsfremstilling 

Resumé 

Regionen og kommunerne i regionen har udarbejdet en fælles plan for 

tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen 

jf. overenskomsten om almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. 

Byrådet anmodes om at godkende praksisplanen.  

  

Sagsfremstilling 

Kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfrie 

fysioterapi pr. 1. august 2008. Myndighedsansvaret indebærer blandt 

andet at kommunerne i samarbejde med Region Nordjylland har fået 

ansvaret for at udarbejde en praksisplan for fysioterapiområdet.  

  

Planen danner grundlaget for beslutning om de overenskomstmæssige 

forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet, og har til formål at 

sikre, at tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i alle områder 

af regionen er koordineret og samordnet, herunder i forhold til andre 

sundhedsmæssige og sociale foranstaltninger og områder, samt i forhold 

til kvalitetssikring.  

  

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af 

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra 

regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. 

Der er blevet lagt vægt på en åben proces i forbindelse med 

udarbejdelsen af udkast til praksisplan, hvor arbejdsgruppen i fællesskab 

har medvirket til indholdet.  

  

Planens fokusområder er:  

 Kvalitetssikring og -udvikling af den fysioterapeutiske behandling  

 Sammenhæng og dialog mellem sektorerne  

 Den fysioterapeutiske kapacitet i regionen  

  

Kvalitet og sammenhæng 

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi finder det væsentligt, at der i arbejdet 

med kvalitetssikring arbejdes med øget sammenhæng i patientforløb og 

herunder i forhold til forløb på tværs af sektorer. Udvalget anbefaler 

derfor, at der i arbejdet med kvalitetsudvikling fokuseres på såvel kvalitet i 

selve behandlingen, der skal leve op til kliniske retningslinjer, best -

practice mv. samt selve patient forløbet. I den forbindelse anbefales det, at 

det undersøges nærmere, hvorvidt der skal ske en udvidelse af 

praksiskonsulentordningen til understøttelse af arbejdet for kvalitetssikring 
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og patientforløb. 

  

Samarbejdsudvalget anbefaler endvidere, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe med repræsentation fra region, kommuner og 

praktiserende fysioterapeuter, der vil kunne arbejde med faglig og 

forløbsmæssig kvalitetsudvikling indenfor forskellige indsatsområder på 

fysioterapiområdet. 

  

Det anbefales ligeledes, at der med henblik på at styrke en 

sammenhængende og effektiv opgaveløsning i forhold til personer med 

varigt nedsat funktionsevne i de enkelte kommuner etableres formelle 

dialogfora mellem kommunerne og de praktiserende fysioterapeuter.  

  

Kapacitet  

Den fysioterapeutiske kapacitet anbefales at forblive uændret, og der 

anbefales således ikke en udvidelse af kapaciteten med nye ydernumre.  

  

Den geografiske kapacitetsfordeling i regionen er overordnet fornuftig, 

men der kan være forskelle, hvorfor der søges skabt en fleksibilitet, som 

muliggør en udjævning af disse f.eks. i forbindelse med ansøgninger om 

flytning af praksis, opsplitning af klinikker og etablering af satellitklinikker. 

Dog sådan, at den faglige kvalitet i tilbuddet bevares. 

  

Idet behovet for fysioterapi ikke er statisk, kan det dog være nødvendigt at 

revurdere kapaciteten. Det anbefales derfor, at Samarbejdsudvalget midt i 

planperioden drøfter kapaciteten og dens geografiske placering. Det 

anbefales endvidere, at Samarbejdsudvalget orienteres om væsentlige 

ændringer i den fysioterapeutiske kapacitet i kommunalt regi. Denne 

orientering sker hvis ændringerne i kapaciteten har en vedvarende 

konsekvens for hele eller dele af den i praksisplanens fastlagte kapacitet.  

  

Endelig anbefaler Samarbejdsudvalget, at der over tid sker en 

konvertering af den mobilfysioterapeutiske kapacitet, således at der 

arbejdes hen mod, at regionens mobile ydernumre tilknyttes klinikker. Det 

kræver bl.a., at det ikke er i modstrid med hensyn til geografisk fordeling 

af kapaciteten og funktionen med "hjemmebehandling".  

  

Høring  

Praksisplan for Fysioterapi blev sendt i høring den 30. juni 2010 og med 

høringsfrist den 24. august 2010. Praksisplanen har ikke været sendt til 

høring i de nordjyske kommuner, da praksisplanen er udarbejdet i 

samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.  

Der er indkommet høringssvar fra seks parter, hvoraf to parter har haft 

bemærkninger til praksisplanen. Høringssvar med bemærkninger er 

modtaget fra Danske Fysioterapeuter og Brønderslev Kommune.  

  

KKR Nordjylland 

KKR Nordjylland har på sit møde, den 28. maj 2010 drøftet 
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hovedelementerne i udkastet til praksisplan og kunne anbefale planen til 

høring hos eksterne interessenter. Der efterfølgende foretaget enkelte 

justeringer og tilpasninger, som vurderes at være i overensstemmelse 

med målet om at sikre koordinering og samordning af 

behandlingsmulighederne, samt sikre et planlægningsværktøj for 

samarbejde, udvikling og styring.  

   

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi 

På møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 14. september 2010 

blev praksisplanen, samt tilgåede høringssvar endeligt behandlet. 

Samarbejdsudvalgets kommunale og regionale politikere, samt 

repræsentanter for fysioterapeuterne anbefaler i forlængelse heraf, at 

praksisplanen godkendes i Regionsrådet, samt i samtlige nordjyske 

kommunalbestyrelser.  

   

Vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn Kommune  

Børn og unge med diagnoser, som berettiger til vederlagsfri fysioterapi, 

trænes i Frederikshavn Kommune af de privatpraktiserende 

fysioterapeuter under den vederlagsfri ordning. I Praksisplan for 

Fysioterapi står der, at Frederikshavn Kommune ikke er leverandør af 

vederlagsfri fysioterapi, men det er ikke helt korrekt. I Skagensområdet 

har de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke haft mulighed for at 

varetage disse opgaver. Derfor er der ansat en fysioterapeut til 

varetagelse af denne opgave i Skagen. Denne opgave har været 

organisatorisk placeret på Træningsområdet i Social- og 

Sundhedsforvaltningen.  

I september 2010 er det politisk vedtaget at flytte opgaven fra 

Træningsområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen til 

Specialpædagogisk Rådgivning i Børne- og Kulturforvaltningen. Dette er 

sket for at styrke den koordinerede tværfaglige indsats.  

Samtidig er det besluttet at iværksætte en analyse med henblik på at 

afklare, om Frederikshavn Kommune også skal etablere eget vederlagsfrit 

tilbud for børn og unge efter den vederlagsfrie ordning for den resterende 

del af kommunen.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Praksisplanen forventes ikke, at medføre udgifter for kommunerne, idet 

planen ikke anbefaler udvidelse af den fysioterapeutiske kapacitet med 

nye ydernumre.  

  

Det forventes ikke, at en omkonvertering af den mobilfysioterapeutiske 

kapacitet vil medføre øgede udgifter.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget anbefaler byrådet at godkende Praksisplan for 

Fysioterapi.  

Direktøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at godkende 
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Praksisplan for Fysioterapi.  

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Indstillingen godkendt.  

  

Fraværende: Bruno Müller 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Behandling af Praksisplan for Fysioterapi  (dok.nr.138881/10) 

Bilag 2 - Høringsnotat (dok.nr.138883/10) 

Bilag 3 - Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2010 (dok.nr.138882/10) 
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29. Nedjustering af serviceniveau, tilsyn på dag- og 

botilbud på voksen-handicapområdet 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Frederikshavn Kommune indgik pr. 1. januar 2008 samarbejdsaftale med 

Hjørring og Brønderslev Kommuner om den Tværkommunale Godkendelses- 

og Tilsynsafdeling, som er placeret i Hjørring Kommune. Godkendelses - og 

Tilsynsafdelingen varetager tilsyn med private og kommunale dag- og 

botilbud på voksen- handicapområdet og opholdssteder på 

børneområdet. Afdelingen varetager også behandlingen af godkendelser af 

private botilbud og opholdssteder, ligesom den behandler sager om 

magtindberetning.  

  

Justering af serviceniveau for 2010 og 2011  

Godkendelses- og Tilsynsafdelingens oprindelige normering bygger på det 

skøn, der i 2007 blev foretaget på baggrund af de eksisterende dag- og 

botilbud, som kommunerne skulle føre tilsyn med, samt et skøn over, hvor 

mange og hvor omfattende godkendelsesforløb, der ville blive.   

Det oprindelige serviceniveau på tilsynsområdet blev fastsat således:  

   

  Opholdsste-

der for børn 

og unge 

Private 

bo-tilbud 

for 

voksne 

Kost- og 

efterskoler, 

anbragte 

børn 

Kommu- 

nale 

døgn-

tilbud  

Kommu-

nale dag-

tilbud 

Private 

dag-

tilbud 

Antal 

tilsyns-

besøg pr. 

år 

  

Minimum 5 

  

4 

  

1 

  

Minimum 

2 

  

2 

  

2 

  

Det blev på daværende tidspunkt skønnet, at der ville være et flow på 4 

godkendelsesforløb pr. år.  

  

Både antallet af tilbud, hvor der skal føres tilsyn samt efterspørgslen efter 

behandling af godkendelsessager er siden steget. Der er i øjeblikket 

venteliste i forhold til godkendelsesforløbene med en ventetid på 1 -1½ år fra 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingen modtager ansøgningen og til at 

sagsbehandlingen igangsættes.  

  

På det seneste direktørmøde om Godkendelses- og Tilsynsafdelingen blev 

det besluttet at ændre serviceniveauet, således at Godkendelses- og 

Tilsynsafdelingen uden tilførsel af flere ressourcer  kan håndtere de ændrede 

forudsætninger.  

Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har fremlagt et oplæg, hvor de i 2010:  

 Gennemfører 6 godkendelsesforløb mod 4 i den oprindelige 
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samarbejdsaftale   

 Gennemfører 269 tilsynsbesøg mod de 317, som det oprindeligt 

vedtagne serviceniveau medfører. Konsekvensen er, at 48 tilbud i de 

3 kommuner får 1 tilsynsbesøg mindre. Godkendelses- og 

Tilsynsafdelingen foreslår at det er de kommunale dagtilbud, 

støttecentre og væresteder samt de mindste kommunale botilbud, 

som får et tilsynsbesøg mindre i 2010. Vedlagt en oversigt over, 

hvilke konkrete tilbud Godkendelses- og Tilsynsafdelingen peger på. I 

Frederikshavn Kommune drejer det sig om de 3 socialpsykiatriske 

støttecentre, Krisecentret, bofællesskaberne på Spliidsvej,  Højrupsvej 

og Holmelundsvej (Læsø), dagtilbuddene Gimle, Aktiviteten/Røret og 

BVNordstjernen samt Enkeltmandsprojektet (Koktvedparken). Der er 

tale om 12 færre tilsynsbesøg på tilbud i Frederikshavn Kommune  

I 2011:  

 Gennemfører Godkendelses- og Tilsynsafdelingen 8 

godkendelsesforløb, og 249 tilsynsbesøg. Der afholdes alene 1 

tilsynsbesøg på de kommunale dag- og døgntilbud på 

voksenområdet, 2 tilsynsbesøg på de kommunale børnetilbud samt 1 

samlet temaarrangement for alle de kommunale tilbud i Hjørring, 

Brønderslev og Frederikshavn Kommuner. Konsekvensen er at der er 

83 kommunale tilbud, som alene skal have 1 tilsynsbesøg i 2011. 

Bilag 2 er en oversigt over forslaget til tilsyn i 2011. Heraf fremgår det, 

at de kommunale døgntilbud til børn: Minibo, Granly og Gaarden i 

2011 modtager 2 tilsynsbesøg, mens alle kommunale dag- og 

døgntilbud på voksenområdet i 2011 modtager 1 tilsynsbesøg  

  

I forlængelse af forslaget til servicejustering, har de socialfaglige konsulenter i 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingen skrevet et notat, hvor de gør 

opmærksomme på servicejusteringens konsekvenser. De konsekvenser, 

de peget på er, at der vil være mindre kontrol med, om systemer, processer 

og strukturer fungerer til borgerens bedste. Der vil være risiko for mere 

brandslukning, ligesom dialogen om dokumentation, pædagogiske metoder, 

medinddragelse og regler for magtanvendelse og tavshedspligt  vil kunne 

føres mindre hyppigt end ved det oprindelige serviceniveau. Lederen af 

afdelingen har efterfølgende skrevet et notat, hvor han giver udtryk for, at  han 

står inde for det fagligt forsvarlige ved servicejusteringen. Begge notater 

vedlægges som bilag.  

  

Inden servicejusteringerne kan træde endeligt i kraft skal de godkendes af de 

3 kommuners kommunalbestyrelser.  

Sagen blev hørt i Handicaprådet 28. oktober 2010 (høringssvar vedlagt).  

 

Indstilling 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingens forslaget til justeret serviceniveau 

indstilles til  Byrådets godkendelse  
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Beslutning Socialudvalget den 3. november 2010  

Udsættes til næste møde.  

 

Beslutning Socialudvalget den 1. december 2010  

Godkendt som indstillet. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Bilag 1 - Konkret foreslås følgende tilbud af tå et tilsynsbesøg i 2010 (dok.nr.112063/10) 

Bilag 2 - Tværkommunal godkendelses- og tilsynsafdeling - 2011 (dok.nr.112064/10) 

Bilag 3 - Notat om nedjustering af serviceniveau.... (dok.nr.112072/10) 

Bilag 4 - Notat om konsekvenser ved 1 tilsynsbesøg (dok.nr.112074/10) 

Bilag 5 - Høringssvar fra Handicaprådet (dok.nr.133057/10) 
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30. Tilretning af budget 2010 

 

Sagsfremstilling 

Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 i fagudvalgene har konstateret, 

at der er forventning om, at det korrigerede budget for en række udvalg vil 

blive overskredet.  

  

Der fremsendes hermed sag om tilretning af budgettet for 2010 for de 

områder på drift, der forventer at overskride det korrigerede budget. 

  

De udvalg, hvor der skal ske tilretning, er  

  

Økonomiudvalget  5,4 mio. kr. 

Socialudvalget  16,6 mio. kr. 

Børne- og Ungdomsudvalget  17,3 mio. kr. 

I alt  39,3 mio. kr. 

  

Tilretningen sker for at opfylde de bevillingsmæssige krav fra Indenrigs - 

og Sundhedsministeriet, der siger, at der ikke må afholdes udgifter eller 

oppebæres indtægter, uden der er bevillingsmæssig dækning.  

  

Da der er tale om bevillingsmæssige tilretninger af overskridelser, kan 

resultatet af denne bevillingssag IKKE sammenlignes med resultatet af 

budgetopfølgningen pr. 30. september 2010.  

  

De bevillinger til drift, der gives i denne sag for at sikre den 

bevillingsmæssige dækning, skal ikke medregnes i opgørelserne i 

forbindelse med behandling af overførsel af over- og underskud fra 2010 

til 2011, jf. reglerne om økonomisk decentralisering. 

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at de i sagsfremstillingen nævnte bevillingsmæssige 

ændringer godkendes, og det samlede nettobeløb på 39,3 mio. kr. 

finansieres af kassebeholdningen.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Supplerende sagsfremstilling - Frederikshavn Byråd den 22. 

december 2010 

Årsagen til at der skal gives en teknisk tillægsbevilling til de 3 

udvalgsområder er, at der i de regler fra Indenrigs- og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12527 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Sundhedsministeriet, der regulere kommunernes økonomiske forhold, 

står, at der ikke må afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, uden at 

der er en bevilling til formålet.  

Det er der ikke på nuværende tidspunkt, derfor skal der afgives en 

tillægsbevilling til de 3 udvalgsområder.  

Såfremt der ikke gives tillægsbevilling, kan det forventes, at kommunen vil 

modtage en revisionsbemærkning i forbindelse med at kommunens 

revision afgiver deres revisionsberetning. En sådan revisionsbemærkning 

skal byrådet afgive besvarelse til Statsforvaltningen Nordjylland, som er 

tilsynsmyndighed overfor kommunerne i Nordjylland.     

  

I forbindelse med overførselssagen i maj 2011 tilrettes bevillingerne 

endeligt i flg. kommunens regelsæt for overførselsadgang.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Oversigt over afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab pr. 30.09.2010 vedr. 

skattefinansieret drift (dok.nr.151668/10) 
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31. Lånegaranti for 2011 til Frederikshavn Forsyning A/S  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om 

kommunegaranti for lån på 250 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører 

udnyttelsen af låneadgangen for regnskabsåret 2011, som opstår via 

årets anlægsinvesteringer.  

  

Bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S har på møde den 23. 

november 2010 besluttet, at der successivt indhentes tilbud på lån til 

finansiering af koncernens anlægsinvesteringer i 2011 og at sende 

ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af en 

rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der 

optages lån. Se bilag for planlagte investeringsbehov i 2011.  

  

Frederikshavn Forsyning A/S planlægger at indhente tilbud hos 

kreditforeningen på obligationsbaserede lån.  

  

I henhold til de gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de 

ansøgte garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme. 

 

Indstilling 

Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at der i henhold til reglerne om kommunal låntagning 

meddeles kommunegaranti for lån, op til 250 mio. kr. til Frederikshavn 

Forsyning A/S med tilhørende selskaber til finansiering af anlægsudgifter, 

som afholdes i regnskabsåret 2011. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Anbefales. 

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Ansøgning om kommunegaranti fra Frederikshavn Forsyning A-S.pdf (dok.nr.147104/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12568 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. december 2010 Side 81 af 89 

 

 

32. Retningslinjer for opslag af ledige stillinger 

 

Sagsfremstilling 

Efter en evaluering af retningslinjer for opslag af ledige stillinger i MED 

Hovedudvalget, blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at 

udarbejde udkast til nye retningslinjer.  

  

Udkast til retningslinjer for opslag af ledige stillinger i Frederikshavn 

Kommune blev behandlet på møde i MED Hovedudvalget den 9. 

december 2010. 

  

De nye retningslinjerne blev drøftet og et enigt MED Hovedudvalg 

godkendte retningslinjerne.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at MED Hovedudvalgets retningslinjer for opslag af 

ledige stillinger i Frederikshavn Kommune tages til efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. december 2010  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Per Nilsson og Jens Hedegaard Kristensen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Til efterretning.  

  

Dansk Folkeparti og Peter Laigaard er utilfreds med manglende 

orientering i denne sag. 

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Retningslinjer stillingsopslag HU 9.12.2010.docx (dok.nr.148877/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9045 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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33. Byrådsmedlems skift af kandidatliste 

 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Peter Laigaard meddeler, at han nu er medlem af Liberal 

Alliance og ønsker, at dette fremover angives i ”alle sædvanlige 

sammenhænge”, herunder i beslutningsprotokoller, mødelister mv.  

  

Det er byrådet der afgør, hvorvidt et medlems meddelelse om, at 

vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti eller en kandidatliste, 

der ikke allerede er repræsenteret i byrådet, skal have den virkning, at 

dette skal angives i ”alle sædvanlige sammenhænge”, herunder i 

vejvisere, beslutningsprotokoller mv. jf. retsinformation nr. 9114 af 

13.03.1996. 

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at der fremover i ”alle sædvanlige 

sammenhænge” herunder beslutningsprotokoller mv. efter byrådsmedlem 

Peter Laigaard står: (LA) for Liberal Alliance.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12911 

 Forvaltning: cf 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 22. december 2010 Side 83 af 89 

 

 

34. Henvendelse fra Peter Laigaard (LA) - Opslag af 

stillinger 

 

Sagsfremstilling 

Peter Laigaard (LA) har ønsket at få følgende optaget på byrådets 

dagsorden:  

  

”Alle stillinger ved Frederikshavn Kommune opslås ved almindelig 

stillingsopslag som hovedprincip. Kun undtagelsesvis ved kortvarige 

ansættelser af midlertidig karakter kan princippet fraviges”.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Peter Laigaard trak forslaget tilbage.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12848 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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35. Henvendelse fra Det Konservative Folkeparti - 

Udvidet åbningstid i daginstitutionerne 

 

Sagsfremstilling 

Den Konservative byrådsgruppe har ønsket at få følgende optaget på 

byrådets dagsorden:  

  

"De konservative ønsker en konkretisering af punktet, som blev vedtaget i 

forbindelse med budget for 2011, her blev der under Børne- og 

Ungdomsudvalget indlagt kr. 1.000.000 til udvidet åbningstid i 

daginstitutioner.  

Dette skulle betyde, i følge den tolkning, som vi konservative havde ønsket 

i forbindelse med budgettet, at alle Daginstitutioner i landdistrikterne ville 

få tilført de økonomiske midler, der skulle til, for at de kunne bevare 

åbningstiderne om morgenen, som var gældende før den 1. oktober. Vi fik 

i forbindelse med budgettet forklaret, at dette beløb sagtens kunne dække 

alle Daginstitutioner i hele kommunen.  

Forvaltningen har senere tolket det således, at forældrene i 

landdistrikterne kan søge, hvis de skulle have et behov for pasning før kl. 

06.45. Dette er både besværligt og umuligt at håndtere for 

daginstitutionerne, idet de ikke forlods kender deres økonomi, og dermed 

personalebemandingen.  

Såfremt man fastholder, at åbningstiderne om morgenen først er kl. 06.45, 

vil det betyde en øget affolkning af vores landdistrikter, idet det vil 

besværliggøre borgernes arbejdsliv, såfremt de har børn, da det vil være 

svært at passe et arbejde i storbyerne, såfremt borgeren har mødetider kl. 

07.00 eller før.  

  

Vi ønsker konkretiseret, at punktet i budgettet ”Udvidet åbningstid i 

daginstitutionerne” kr. 1.000.000 betyder, at åbningstiderne om morgenen 

føres tilbage til det de var før den 1. oktober". 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Byrådet henviser forslaget til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, 

hvorefter der gives en skriftlig redegørelse til byrådet.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12787 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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36. Henvendelse fra Det Konservative Folkeparti - 

Brug/misbrug af NT-flexture 

 

Sagsfremstilling 

Den Konservatie Byrådsgruppe har ønsket at få følgende optaget på 

byrådets dagsorden:  

  

”Der har i medierne og her i byrådssalen været fremlagt mange 

eksempler på brug/misbrug af NT-flexture.  

  

Vi ønsker en redegørelse for brug af disse, samt økonomien af samme.  

  

Ligeledes ønsker vi en redegørelse for hvilke opgaver ”kan” og ”skal” 

kørsler, som NTudfører for Frederikshavn Kommune, ligesom vi ønsker 

belyst hvad den direkte samt indirekte økonomi er for Frederikshavn 

Kommune ved disse opgaver, altså hvad NT som helhed koster 

Frederikshavn Kommune, både med ”indskud”, underskudsdækning og 

de udførte kørsler.  

  

Dette set i lyset af at kørselsudgifterne i flere udvalg har overskredet de i 

budgettet afsatte midler”.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Redegørelsen blev taget til efterretning.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12905 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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37. Politiets døgnbetjening i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på byrådets temamødet den 28. april 2010 om politiets 

døgnbetjening i Frederikshavn Kommune har Nordjyllands Politi v/ 

politidirektør Elsemette Cassøe udarbejdet et notat om, hvilke 

konsekvenser det har for politiets betjening af Frederikshavn Kommune. 

Sagen skal drøftes på Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. januar 

2011. 

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller sagen til orientering.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. december 2010  

Byrådet ønsker at bevare døgnbetjening på Frederikshavn Politistation.  

  

Fraværende: Per Nilsson, i stedet deltog Lars Kringelholt  

 

Bilag 

Notat fra Nordjyllands Politi om natbetjeningen i Frederikshavn  (dok.nr.153606/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5156 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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38. Forespørgsel om køb af areal ved Hovedgaden, 

Præstbro 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/6735 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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39. Eventuelt salg af C. S. Møllers Vej 4, Skagen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13553 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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